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توش�ك عمليات الع�د اليدوي الص�وات املحطات 
االنتخابية املطع�ون بنتائجها عىل االنتهاء، فيما 
أكدت مفوضي�ة االنتخابات ان النتائج متطابقة 
م�ع الع�د االلكرتون�ي بعد اكم�ال عملي�ات عد 

اصوات محطات 15 محافظة.
وافصحت املفوضية العليا لالنتخابات عن اسماء 
املحافظات الت�ي تم انجاز العد اليدوي ملحطاتها 
االنتخابي�ة املطع�ون به�ا وه�ي 15 محافظ�ة 
موضح�ة انه يج�ري حاليا عد االص�وات يف 162 

محطة ملحافظة البرصة.
واش�ارت املفوضي�ة اىل ان املحافظ�ات الت�ي تم 
انج�از ع�د محطاته�ا االنتخابية ه�ي كما ييل : 
نين�وى 102 محط�ة وباب�ل 170 وميس�ان 82 
وكرب�الء 101 وص�الح الدي�ن 295 وكركوك 87 
واملثن�ى 10 والقادس�ية 4 وبغ�داد الك�رخ 350 

وبغداد الرصافة 120 محطة.
واضاف�ت ان�ه ت�م انج�از الع�د الي�دوي ايض�ا 
ملحافظات دياىل 25 محطة وذي قار 612 وصالح 
الدين 205 واالنبار 6 واربيل 29 محطة موضحة 

انه يجري عد االصوات يف 162 محطة للبرصة.
من جهته، أكد عض�و الفريق اإلعالمي ملفوضية 
االنتخاب�ات العراقية عماد جمي�ل انه لغاية اآلن 
ومع جمع نتائج اعادة العد والفرز اليدوي، التي 
تمت عىل مراحل خ�الل األيام املاضية يف مختلف 
املحطات االنتخابية التي وردت عليها طعون فإن 
النس�بة املنجزة بلغت ربع ع�دد إجمايل املحطات 
االنتخابي�ة يف عم�وم الع�راق وكان�ت النتائ�ج 

متطابقة بني العدين اإللكرتوني واليدوي.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت طه�ران، أمس األربع�اء، أن القوات البحري�ة التابعة 
لحرس�ها الثوري أحبطت قبل نحو أس�بوع محاولة أمريكية 
ملص�ادرة ناقلة نف�ط محّملة بنفط إيران�ي، يف اوج توتر بني 
البلدين اللذين يتبادالن باس�تمرار االتهامات »باس�تفزازت« 
يف مي�اه منطقة الخليج. وصدر اإلع�الن عن الحرس الثوري 
والتلفزيون الرس�مي الذي ذكر أن »الواليات املتحدة صادرت 
ناقل�ة تحمل نفطا إيرانيا مع�دا للتصدير ونقلت حمولتها اىل 
ناقلة أخ�رى، وقادته�ا اىل جهة مجهول�ة«. وأضاف »قامت 
بحري�ة الح�رس الث�وري بإن�زال ج�وي ع�ىل مت�ن الناقلة 

وصادرتها«، مش�ريا اىل أن »الق�وات األمريكية حاولت مجددا 
إعاقة مس�ار الناقلة باس�تخدام مروحيات وسفينة حربية، 
لكنه�ا فش�لت مج�ددا«. وبعد ظه�ر األربع�اء، أورد الحرس 
تفاصي�ل مماثلة، وذلك يف بيان نرش ع�ىل موقعه االلكرتوني 
»س�باه نيوز«. اال أن البيان أش�ار اىل أن الناقلة التي حاولت 
البحري�ة األمريكية اعرتاضها مجددا كان�ت تلك »التي تحمل 
النف�ط امل�روق«، لكنها »فش�لت« بذل�ك. وأوض�ح أن تلك 
الناقلة املذكورة دخلت املياه اإلقليمية اإليرانية، ورست »عند 
الساعة الثامنة )04:30 ت غ( صباح الثالث من آبان )املوافق 
يف 25 ترشي�ن األول/أكتوبر( يف ميناء بندر عباس« الواقع يف 

جنوب الجمهورية اإلسالمية، واملطل عىل مضيق هرمز.

      بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت اللجن�ة العليا الوطني�ة للمياه، 
خ�الل  ق�رارات  ع�دة  األربع�اء،  أم�س 
اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي.  وذك�ر بيان ملكت�ب الكاظمي 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أنه 
»ت�رأس رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي اجتماع اللجن�ة الوطنية العليا 
للمياه، بحضور عدد من الس�ادة الوزراء 
وأض�اف،  العالق�ة«.   ذوي  واملس�ؤولني 
»وج�رى خالل االجتماع مناقش�ة أوضاع 
املي�اه يف عم�وم الع�راق، وحال�ة الخزين 

االس�تخدامات  ع�ن  فض�اًل  الس�دود،  يف 
املتوقع�ة ع�ر الخط�ة الزراعي�ة املقرة، 
وشهد االجتماع أيضاً مناقشة ملف املياه 
الدولي�ة مع الدول املتش�اطئة مع العراق 
يف األنه�ار«، مبين�ا أن�ه »نظ�ر االجتماع 
يف القضاي�ا املدرج�ة عىل ج�دول أعماله 

وأصدر القرارات اآلتية:  
أوالً: املوافقة عىل استمرار مشاركة ممثيل 
وزارة املوارد املائي�ة يف اجتماعات مبادرة 
الس�الم األزرق، سواء عىل مستوى اللجنة 
االستشارية العليا أو اللجان الفرعية؛ ملزيد 
من الفهم حول أه�داف املبادرة والجهات 
املش�اركة فيه�ا والنتائ�ج املتوقعة منها، 

وم�ن ثم يح�دد موق�ف العراق الرس�مي 
م�ن االنضم�ام إىل املبادرة أو االنس�حاب 
منها.   ثاني�اً: املوافقة عىل انعقاد مؤتمر 
بغ�داد الدويل الثاني للمياه للمدة من 5 إىل 
6 آذار 2022، ويك�ون س�نوياً، مع رصيد 
التخصيص�ات ضمن خط�ة وزارة املوارد 
املائية لكل عام، وتأليف سكرتارية دائمة 
للمؤتمر بالتنسيق مع وزارة الخارجية.  

ثالث�اً: التأكي�د عىل الس�ادة املحافظني يف 
املحافظ�ات كافة حول االلت�زام بالخطة 
الزراعية املق�رة، وتكليف اللجان الزراعية 
يف املحافظات بمتابع�ة ذلك.   رابعاً: قيام 
وزارة الكهرب�اء بالتنس�يق والتعاون مع 

مديري�ات امل�وارد املائي�ة يف املحافظ�ات 
كافة، إلجراء القط�ع املرمج وفق جدول 
املراش�نة املع�د لغ�رض الس�يطرة ع�ىل 

االستهالكات والتصاريف املقرة.  
خامس�اً: قي�ام أمانة بغ�داد والحكومات 
املحلي�ة يف املحافظ�ات بتمدي�د ممصات 
مآخ�ذ املياه ع�ىل األنهر الرئيس�ة، وأخذ 
إج�راءات عاج�����ل�ة لرب�ط مش�اريع 
محط�ات اإلس�الة املنصوبة تج�اوزاً عىل 
األنه�ار والقن�وات الخاضع�ة للمراش�نة 

باملحطات املركزية.  
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الرشيد يطرح سندات بناء للمواطنني: هذه فوائدها
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرش�يد، أمس األربعاء، عن توجيه فروعه باملبارشة ببيع س�ندات »بناء« 
للمواطنني الراغبني بالرشاء، مبينا ان الفائدة س�تدفع كل س�تة اش�هر.واوضح املكتب 
االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان »املرصف وضع 
تعليمات�ه الخاصة باملبلغ والفائدة وآلية الرشاء حيث تضمنت تحديد س�ند بقيمة 500 
الف دينار بفائدة )6٪( تدفع للزبون كل س�تة اش�هر ملدة س�نتني وس�ند بمبلغ مليون 
دينار بفائدة س�نوية )7٪( تدفع كل س�تة اشهر ملدة اربع س�نوات« .  واضاف ان »من 
حق الشخص سواء )طبيعيا او معنويا( الراغب بالرشاء تقديم طلب مبارش اىل املرصف 
مس�تصحبا معه املستمس�كات التعريفية االصلية مقابل منح امل�رصف للزبون ايصاال 
مقاب�ل ما بدفعه من مبلغ لرشاء الس�ندات«. وكان البنك املركزي العراق قد طرح يف 26 
أيلول املايض اإلصدارية األوىل من سندات )بناء( من فئتي 500 ألف دينار بفائدة سنوية 

)6٪( ألجل سنتني، ومليون دينار بفائدة سنوية )7٪( ألجل اربع سنوات.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

توش�ك عملي�ات الع�د الي�دوي الص�وات املحطات 
االنتخابي�ة املطع�ون بنتائجها ع�ى االنتهاء، فيما 
أك�دت مفوضية االنتخاب�ات ان النتائ�ج متطابقة 
مع الع�د االلكرتوني بعد اكمال عمليات عد اصوات 

محطات 15 محافظة.
وافصح�ت املفوضية العليا لالنتخابات عن اس�ماء 
املحافظ�ات التي ت�م انجاز العد الي�دوي ملحطاتها 
االنتخابية املطعون بها وهي 15 محافظة موضحة 
ان�ه يج�ري حالي�ا ع�د االص�وات يف 162 محط�ة 

ملحافظة البرصة.
واش�ارت املفوضية اىل ان املحافظات التي تم انجاز 
ع�د محطاته�ا االنتخابي�ة هي كم�ا ي�ي : نينوى 
102 محط�ة وباب�ل 170 وميس�ان 82 وكرب�الء 
101 وص�الح الدي�ن 295 وكرك�وك 87 واملثنى 10 
والقادس�ية 4 وبغداد الك�رخ 350 وبغداد الرصافة 

120 محطة.
واضافت انه تم انجاز العد اليدوي ايضا ملحافظات 
دي�اىل 25 محطة وذي ق�ار 612 وصالح الدين 205 
واالنبار 6 واربيل 29 محطة موضحة انه يجري عد 

االصوات يف 162 محطة للبرصة.
م�ن جهت�ه، أكد عض�و الفريق اإلعالم�ي ملفوضية 

االنتخاب�ات العراقي�ة عم�اد جميل انه لغاي�ة اآلن ومع 
جم�ع نتائ�ج اع�ادة العد والف�رز الي�دوي، الت�ي تمت 
ع�ى مراحل خ�الل األي�ام املاضية يف مختل�ف املحطات 
االنتخابية التي وردت عليها طعون فإن النس�بة املنجزة 
بلغ�ت ربع ع�دد إجمايل املحط�ات االنتخابي�ة يف عموم 
العراق وكانت النتائ�ج متطابقة بني العدين اإللكرتوني 
واليدوي ما يمثل رس�الة طمأنة للجميع من أنه ال توجد 
فروق�ات بني النتائ�ج . ويبلغ عدد املحط�ات االنتخابية 
التي جرت عربها االنتخابات املبكرة االخرية 55 الف و41 
محطة اقرتاع. واشار املس�ؤول االنتخابي يف ترصيحات 
اىل تمدي�د املفوضي�ة املهل�ة الزمني�ة لتلقي الش�كاوى 
والطعون االنتخابية. واوضح املس�ؤول االنتخابي قائال 
»حرصا منا ع�ى تلبية مطالب املعرتض�ني قررنا تمديد 

مدة اس�تقبال األدلة التي تخص بعض الطعون املقدمة 
سابقا بال أدلة عى مدى 3 أيام إضافية منذ يوم الجمعة 
امل�ايض ولغاية األح�د وبعد انتهاء ف�رتة ملحق الطعون 
هذه، س�رتحل الطعون كافة اىل الهيئة القضائية والتي 
س�تكون قراراتها باتة وملزمة لن�ا كمفوضية وملقدمي 
الطعون عى حد سواء«. وحول موعد انتهاء عمليات العد 
اليدوي لالصوات يف املحطات االلفني التي تقرر اعادة عد 
اصواتها يدويا، اشار جميل اىل انه من املفرتض االنتهاء 
قبل نهاية هذا األس�بوع من جمي�ع عمليات اعادة العد 
والفرز اليدوي يف مجمل املحطات االنتخابية التي قدمت 
حوله�ا طعون. ب�دوره، اك�د مدي�ر اإلع�الم واالتصال 
الجماهريي يف املفوضية حسن سلمان أن أغلب الطعون 
بنتائج االنتخابات كانت بال أدلة.  واوضح أن »املفوضية 
فتحت ب�اب الطعون مجدداً لتقدي�م األدلة حيث أحالت 

الطعون باالنتخابات وأوصت بها والذي لديه أدلة جديدة 
حول الطعون املقدمة كان بإمكانه تقديمها خالل ثالثة 
أي�ام وق�د انتهت اليوم ك�ون أغلب الذين قدم�وا طعوناً 

كانت طعونهم بال أدلة«.
وأضاف أنه »مع مراقب�ة رشكاء العملية االنتخابية من 
وكالء األح�زاب وف�رق املراقب�ة الدولية واملحلي�ة الذين 
ش�اهدوا العد والف�رز الي�دوي كانت النتيج�ة أن أغلب 
املحطات مطابقة«، مش�رياً إىل أن »املصادقة عى نتائج 
االنتخاب�ات تكون بعد االنتهاء م�ن كل الطعون املقدمة 
وأخذ مداه�ا ومن ثم فإن الهيئ�ة القضائية لالنتخابات 
من حقها النقض أو املصادقة وهي ليست مقيدة بوقت 
مع�ني«. واش�ار اىل بأن�ه »ال توج�د مدة مح�ددة إىل أن 
تس�تكمل كل الطعون وتحال النتيجة ملجلس املفوضني 
للبت فيها وتصفية أس�ماء الفائزين وهم 329 مرشحاً 

وم�ن ث�م تح�ال النتائ�ج إىل املحكم�ة االتحادي�ة 
للمصادق�ة ع�ى النتائ�ج«. وفيم�ا رج�ح تقدي�م 
طع�ون جديدة، أكد أن »هن�اك فرتة الحقة تتضمن 
النظر بتوصيات مجل�س املفوضني من قبل الهيئة 

القضائية لالنتخابات والتي تمتد إىل 10 أيام«.
وفيم�ا يخ�ص تلوي�ح الق�وى املعارض�ة لنتائ�ج 
االنتخابات باللج�وء اىل املحكم�ة االتحادية العليا، 
اك�د مدي�ر دائرة االع�الم واالتص�ال الجماهريي يف 
املفوضي�ة ان »املحكم�ة االتحادي�ة ال تخوض بأي 
اج�راءات م�ن دون انته�اء عمل املفوضية بش�أن 

الطعون بشكل كامل«.
وشدد املسؤول االنتخابي عى انه »ال يوجد سند او 
غطاء قانوني حول إعادة العد والفرز الشامل كون 
امل�ادة 38 من قان�ون االنتخابات أك�دت عى إعادة 
الع�د والفرز الي�دوي ملحطة واحدة م�ن كل مركز 
انتخاب�ي واختص�اص املحكم�ة االتحادي�ة يكون 
فقط يف املصادقة عى نتائج االنتخابات واملصادقة 
عى األسماء النهائية للمرشحني الفائزين بعضوية 
مجلس الن�واب العراقي«. يش�ار اىل ان 9.6 ماليني 
عراقي قد ادلوا بأصواتهم يف االنتخابات التي جرت 

يف العارش من الشهر املايض.
وكانت القوى املعارضة لنتائج االنتخابات يف اإلطار 
التنس�يقي وخارجه قد لوحت باللجوء اىل املحكمة 
االتحادية العليا للطعن بنتائج العد اليديوي الذي تجريه 
حالي�اً مفوضية االنتخابي�ات التي قال�ت ان نتائج هذا 
الع�د يف 12 محافظة س�جلت تطابقاً يف النتائج بنس�بة 
100باملائ�ة ول�م يتبق س�وى عد محط�ات بمحافظات 

اقليم كردستان اربيل والسليمانية ودهوك.
يأت�ي ذل�ك يف وقت يتواص�ل االن اعتص�ام مفتوح امام 
املنطقة الخرضاء وس�ط العاصمة دخل اسبوعه الثاني 
تنظم�ه القوى الخ�ارسة املنضوية تح�ت مظلة تحالف 
الفتح والذي منى بخس�ارة كبرية يف االنتخابات حيث لم 
يحص�ل اال عى 16 مقعدا يف الربملان الجديد فيما كان له 
38 مق�����ع�دا يف الربملان القدي�م فيما حصلت حركة 
حق�وق املمثل�ة لكتائب ح�زب الله العراق�ي عى مقعد 

واحد فقط.

قائمة بأمساء احملافظات وحمطاتها املنجزة.. واملفوضية: نستبعد عد مجيع احملطات يدويًا

العد اليدوي لألصوات يف هنايته: النتائج نفسها
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      بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت اللجن�ة العلي�ا الوطني�ة للمي�اه، 
أم�س األربعاء، عدة قرارات خالل اجتماعها 
برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.  
وذكر بيان ملكتب الكاظمي تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أنه »ت�رأس رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماع 
اللجن�ة الوطني�ة العلي�ا للمي�اه، بحض�ور 
ع�دد من الس�ادة الوزراء واملس�ؤولني ذوي 

العالقة«.  وأض�اف، »وجرى خالل االجتماع 
مناقشة أوضاع املياه يف عموم العراق، وحالة 
الخزين يف الس�دود، فضالً عن االستخدامات 
املتوقعة عرب الخطة الزراعية املقرة، وش�هد 
االجتماع أيضاً مناقش�ة ملف املياه الدولية 
مع الدول املتش�اطئة مع العراق يف األنهار«، 
مبينا أنه »نظر االجتماع يف القضايا املدرجة 

عى جدول أعماله وأصدر القرارات اآلتية:  
أوالً: املوافقة عى اس�تمرار مشاركة ممثي 
وزارة امل�وارد املائي�ة يف اجتماع�ات مبادرة 

الس�الم األزرق، س�واء عى مس�توى اللجنة 
االستش�ارية العليا أو اللجان الفرعية؛ ملزيد 
م�ن الفهم حول أه�داف املب�ادرة والجهات 
املش�اركة فيه�ا والنتائ�ج املتوقع�ة منه�ا، 
وم�ن ثم يح�دد موقف العراق الرس�مي من 

االنضمام إىل املبادرة أو االنسحاب منها.  
ثانياً: املوافقة عى انعقاد مؤتمر بغداد الدويل 
الثاني للمياه للم�دة من 5 إىل 6 آذار 2022، 
ويك�ون س�نوياً، م�ع رصي�د التخصيصات 
ضمن خط�ة وزارة املوارد املائي�ة لكل عام، 

وتأليف سكرتارية دائمة للمؤتمر بالتنسيق 
مع وزارة الخارجية.  

ثالث�اً: التأكي�د ع�ى الس�ادة املحافظ�ني يف 
املحافظ�ات كاف�ة ح�ول االلت�زام بالخطة 
الزراعي�ة املقرة، وتكليف اللجان الزراعية يف 

املحافظات بمتابعة ذلك.  
بالتنس�يق  الكهرب�اء  وزارة  قي�ام  رابع�اً: 
والتع�اون م�ع مديري�ات امل�وارد املائي�ة يف 
املحافظ�ات كافة، إلج�راء القط�ع املربمج 
وفق جدول املراش�نة املعد لغرض السيطرة 

عى االستهالكات والتصاريف املقرة.  
خامس�اً: قي�ام أمان�ة بغ�داد والحكوم�ات 
املحلية يف املحافظات بتمديد ممصات مآخذ 
املي�اه عى األنهر الرئيس�ة، وأخ�ذ إجراءات 
عاجل�ة لرب�ط مش�اريع محطات اإلس�الة 
املنصوب�ة تج�اوزاً ع�ى األنه�ار والقن�وات 

الخاضعة للمراشنة باملحطات املركزية.  
سادس�اً: اس�تمرار وزارة النف�ط بتجهي�ز 
الوق�ود لدوائر امل�وارد املائية بنظ�ام الدفع 

باآلجل.

اللجنة الوطنية للمياه تتخذ ٦ قرارات: مؤمترات وموافقات جديدة

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد قائ�د عملي�ات الب�رصة اللواء 
الرك�ن عي عبد الحس�ني املاجدي، 
أمس األربعاء، السعي لتحقيق األمن 
واالس�تقرار وف�رض هيب�ة الدولة 
والقانون ضمن قاطع املس�ؤولية. 
وأك�د عى تفعيل الدوري�ات الليلية 

ونهارية عى مياه شط العرب .

وقال املاجدي، بحسب بيان للقيادة، 
»نعم�ل جاهدين م�ع الجهات ذات 
العالق�ة يف الحكوم�ة املحلي�ة عى 
دعم امللف األمن�ي واتخاذ خطوات 
جادة لتحقي�ق األهداف املنش�ودة 
م�ن الناحي�ة األمنية. وش�دد قائد 
العملي�ات » ان الب�رصة تس�تحق 
أن تك�ون يف مقدم�ة املحافظ�ات 

اآلمنة«.

قائد عمليات البرصة: نسعى لتحقيق االمن 
واالستقرار يف املحافظة

        بغداد / المستقبل العراقي

كرم الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة 
الداخلية لشؤون الرشطة، وبحضور مدير 
دائرة العالقات واألع�الم يف وزارة الداخلية 
مجموعة من ضباط ومراتب قسم شؤون 
الس�يطرات والطرق الخارجية يف ميس�ان 
واملؤث�رات  املخ�درات  قس�م  ومنتس�بني 
العقلي�ة التابعني لوكالة ش�ؤون الرشطة 
ضمن )س�يطرة قلعة صالح(، ومجموعة 
م�ن األجه�زة األمني�ة األخرى يف ميس�ان 
بع�د القاءهم القبض ع�ى تاجر مخدرات 
بحوزت�ه 4 كيلو غرام من الكريس�تال و4 

كيلو غ�رام مادة الحشيش�ة و12 كيس بداخل كل 
واحدة 8000 حبة مخدرة، وذلك ألدائهم واجباتهم 
بص�ورة متميزة وجهودهم املبذولة يف الحفاظ عى 

سالمة املواطنني الكرام 
ومن جهة أخرى، كرم الوكيل املحرتم احد الضباط 
م�ن مديري�ة امل�رور قاطع م�رور بغ�داد الجديدة 
لجه�وده املبذول�ة يف تنظيم حركة س�ري املركبات 

ضمن قاطع املسؤولية. 
وش�دد الفريق محم�ود ان وكالة الوزارة لش�ؤون 
الرشطة تعاهد الجميع عى بذل كافة الجهود وعى 
مدار 24 ساعة لتقديم الواجبات األمنية والخدمية 
واإلنس�انية ولجمي�ع أبن�اء هذا الوط�ن  ومن الله 

العون والتوفيق.

أك�د رئيس حكومة إقليم كردس�تان مرسور 
بارزاني، أم�س األربعاء، تس�ليم آالف األدلة 
عى جرائم إرهابيي داعش، إىل فريق التحقيق 
ال�دويل بجرائم داع�ش )یونیت�اد(، جاء ذلك 
خالل اس�تقبال مرسور بارزاني، املستش�ار 
الخ�اص والرئي�س الجديد لفري�ق التحقيق 
الدويل بجرائم داعش )یونیتاد(، كريس�تيان 

ريترش، وف�ق بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه.

ووفق�ا للبي�ان، هن�أ رئي�س حكوم�ة إقليم 
كردس�تان، الرئيس الجديد ل�)یونیتاد( عى 
تس�لّم منصبه وتمنى له التوفيق يف مهامه«، 
مش�دداً ع�ى أهمي�ة »دور یونیت�اد يف دع�م 
جه�ود حكوم�ة إقلي�م كردس�تان ملحاكمة 

مجرمي داعش«.
وش�كر ريت�رش، الجهات املعني�ة يف حكومة 
إقليم كردستان عى »تعاونها وتنسيقها مع 

فريق التحقيق الدويل بجرائم داعش«.
أن  إىل  اإلش�ارة  االجتم�اع  خ�الل  وج�رى 
»حكوم�ة إقلي�م كردس�تان س�لمت لفريق 
یونیت�اد يف العامني املاضي�ني آالف األدلة عى 

جرائم إرهابيي داعش، وس�تواصل التنسيق 
الالزم مع الفريق بهذا الصدد«.

وكذلك تباحث الجانبان، اإلجراءات القانونية 
والفني�ة املتعلقة بمحاكم�ة مجرمي داعش 
وأرش�فة جرائمهم ورقمنتها، وس�بل تعزيز 
التع�اون ب�ني الس�لطة القضائي�ة يف إقلي�م 

كوردستان والحكومة االتحادية.

اعلنت اللجنة الفرعية للتعويضات يف محافظة نينوى، أمس األربعاء، 
ان الف مليار دينار عراقي التكفي لتعويض املترضرين يف املحافظة«.

وقال مدير اللجنة محمد عكلة، يف ترصيح صحفي، ان عدد معامالت 

التعوي�ض املقدم�ة من قب�ل مت�رضري املحافظة اكثر م�ن 70 الف 
معاملة ، وهن�اك عجز كبري يف املبالغ املخصصة »، مبينا :« ان املبالغ 
الت�ي رصفت تغطي 27 باملئة فقط م�ن املعامالت«.واوضح عكلة ان 

»حج�م االرضار التي خلفتها عصاب�ات داعش كبري جدا ، وتحديدا يف 
املوصل القديمة وايمن املوصل، وهناك اكثر من مليون ونصف امليلون 

مترضر جراء العمليات العسكرية يف تحرير مدينة املوصل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بره�م  الجمهوري�ة  رئي�س  أك�د 
صالح، أمس األربعاء، أن التصحر 
مس�احة  م�ن   ٪39 ع�ى  يؤث�ر 

العراق.
وق�ال صال�ح يف رس�الة وجهه�ا 
إىل قم�ة األم�م املتح�دة للمن�اخ، 
إن »التصح�ر يؤثر ع�ى 39٪  من 
مس�احة البل�د، و54٪ من االرض 
الخصبة ُمعرّض�ة لخطر فقدانها 
زراعياً بسبب امللوحة الناتجة عن 
تراجع مناس�يب دجل�ة والفرات، 
وت�رضر س�بعة مالي�ني عراق�ي 
املناخ�ي  والتغ�ري  الجف�اف  م�ن 
والنزوح االضط�راري«.  وأضاف، 
م�رشوع  تبّن�ت  »الحكوم�ة  أن 
إنعاش بالد الرافدين ليكون اطاراً 
لتطوير االسرتاتيجية البيئية، وهو 
مرشوع للعراق واملنطقة، ويعتمد 
ع�ى برامج اس�رتاتيجية تش�مل 
تحدي�ث إدارة مياه دجلة والفرات 
وتولي�د الطاقة النظيفة وُتش�ّجع 
االس�تثمار ع�رب صنادي�ق املن�اخ 
األخرض«.  وتابع أن »موقع العراق 
الجغرايف يف قل�ب املنطقة، وتنوعه 
والس�هول  النخي�ل  م�ن  البيئ�ي 
واالهوار والجبال، ُيمّكنه أن يكون 
منطلقاً لجمع دول الرشق األوسط 

بيئيا«.

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يكرم ضباط ومراتب من السيطرات والطرق اخلارجية 
جلهودهم بضبط مواد خمدرة بغرض إدخاهلا مليسان

مرسور بارزاين: سلمنا آالف األدلة عىل جرائم داعش لـ »يونيتاد«

تعويضات نينوى: ألف مليار دينار ال تكفي لتعويض املترضرين

رئيس اجلمهورية
 عن التصحر: يؤثر عىل 39 باملئة 

من مساحة العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث محاف�ظ البن�ك املرك�زي العراق�ي م�ع نظ�ريه اإليران�ي معالجة 
املستحقات املالية الخاصة بطهران وفق االتفاقية املحددة

وذكر اعالم البنك يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان »محافظ 
البنك املركزي العراقي مصطفى غالب مخيف استقبل نظريه اإليراني عي 

صالح آبادي يف زيارة للعراق برفقة وفد مرصيف واقتصادي«.  
واض�اف البي�ان، ان« اللقاء، الذي حرضه من الجان�ب العراقي مدير عام 
امل�رصف العراق�ي للتجارة، تناول س�بل التع�اون يف القط�اع املرصيف بني 
الطرفني وإمكانية معالجة املس�تحقات املالي�ة الخاصة بالجانب اإليراني 

وفق سياقات االتفاقية املحددة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت االستخبارات العسكرية، أمس األربعاء، القبض عى ارهابية كانت 
تزود عنارص داعش بمعلومات عن االجهزة األمنية يف صالح الدين.

وذكرت خلية اإلعالم األمني يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
انه »تاكيدا ملس�اعيها يف مراقبة تح�ركات العنارص االرهابية والوصول اىل 
َمالذاتهم وبمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات 
س�امراء  والت�ي اكدت دخول إح�دى االرهابيات اىل منطق�ة يثرب بقضاء 
بلد يف صالح الدين، وعى اثر ذلك وبمتابعة ومالحقة من اس�تخبارات لواء 
مغاوي�ر القيادة ومكتب االمن الوطني لجنوب صالح الدين تم التحرك عى 

مكان تواجد االرهابية والقبض عليها«. 
واض�اف البيان ان« االرهابية هي من العن�ارص التي كانت تزود عصابات 
داعش االرهابي باملعلومات عن منتسبي االجهزة االمنية واملتعاونني معهم 

ومن املطلوبات للقضاء بموجب أحكام املادة 4 إرهاب«.

العراق وايران يبحثان معاجلة املستحقات 
املالية اخلاصة بطهران 

االستخبارات تطيح بارهابية تزود »داعش« بمعلومات 
عن القوات األمنية يف صالح الدين

        بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت قيادة عمليات دياىل للحشد 
الش�عبي، أم�س األربع�اء، عملي�ة 
تفتيش من خمسة محاور ملالحقة 
جب�ال  سالس�ل  يف  داع�ش  فل�ول 
حمرين، مبين�ة ان، العملية جاءت 
بن�اء ع�ى معلوم�ات اس�تخبارية 
دقيقة ملالحقة فلول داعش وتدمري 

مخابئه.
وق�ال قائ�د عمليات دياىل للحش�د 
الش�عبي طال�ب املوس�وي يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
ان »ألوية الحش�د الشعبي رشعت 
بعملي�ة   600 الس�اعة  تم�ام  يف 
أمنّي�ة واس�عة وبخمس�ة محاور 
ملالحق�ة فل�ول داعش يف سالس�ل 
جب�ال حمرين ش�مال رشق ناحية 
العظي�م / قض�اء الخالص يف دياىل 
انطلق�ت  العملي�ة   « ان  مبين�ا   ،«
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وبإس�ناد صنوف وخدم�ات قاطع 
الش�عبي  عملي�ات دي�اىل للحش�د 
الهيئة  وكذلك بمشاركة معاونيات 
) االستخبارات و الدعم اللوجستي 
وكتيب�ة  العس�كرية  والهندس�ة 
الصواري�خ ومكافح�ة املتفج�رات 

للحشد الشعبي«. 
اطلق�ت  »العملي�ة  ان  وأض�اف 
بن�اء ع�ى معلوم�ات اس�تخبارية 
تح�ركات  ع�ن  دقيق�ة  ومتابع�ة 
ناحي�ة  مج�زرة  بع�د  اإلرهابي�ني 
الرشاد يف قضاء املقدادية« مببنا ان 
»العملي�ة تواصل تقدمه�ا باندفاع 
جي�د وبقطع�ات راجل�ة نظ�را اىل 
املعق�دة  الجغرافي�ة  التضاري�س 
الجبلية  للمنطقة ووع�ورة األرض 
وبإس�ناد طريان الجيش والطريان 

املسري للحشد الشعبي ».

احلشـد الشعبـي يطـلـق عمليـة تفتيـش 
من )٥( حماور يف سالسل جبال محرين
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    ميسان / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة صح�ة محافظة ميس�ان، أم�س األربعاء، 
ارتفاع حاالت التسمم الغذائي يف حادثة املطعم األخرية.  

وقالت الدائرة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، نود أن نوضح أن عدد حاالت التس�مم الغذائي التي 
راجع�ت مؤسس�اتنا الصحي�ة منذ مس�اء ي�وم ١٠/٣١ 
بلغ�ت لغاية اليوم 568 حالة جميعهم افادو انهم تناولوا 
الطعام يف نفس املطع�م قبل يوم من ظهور األعراض اي 

بتاريخ ١٠/٣٠«.  
وأضاف�ت، »قام�ت دائ�رة صح�ة ميس�ان بجمل�ة م�ن 
اإلج�راءات منه�ا توجي�ه ف�رق الرقابة الصحي�ة برفقة 
األم�ن الوطن�ي اىل املطع�م املذك�ور وأخ�ذ عين�ات م�ن 
االطعم�ة واالرشبة لغ�رض فحصها مختربي�ا وتم فورا 
غل�ق املطعم احرتازيا كذلك قامت ف�رق الرقابة الصحية 
بفحص مياه االس�الة بجميع اساالت املياه يف املحافظة 

وكذل�ك مياه الرشب املعبأة ومحط�اة الRO. ، وتمت 
تهيئة املستش�فيات الستقبال الحاالت من خالل فتح 
ردهات خاصة جديدة وفريق طبي متخصص وأدوية 

ومحاليل طبية ومستلزمات مختربية كافية«.    
وتابعت، أنه »تم تسجيل حالة وفاة واحدة مشتبه بها 
وقد وصل متوفياً إىل املستشفى، وتم تحويل الجثة اىل 
دائرة الطب الع�ديل يف بغداد بق�رار قضائي وبانتظار 

نتائج سبب الوفاة النهائية«.  
وبين�ت، »كذلك تم تواج�د فريق م�ن وزارة الصحة/ 
دائ�رة الصح�ة العام�ة يف ميس�ان، لتقيي�م الوض�ع 
ومتابعة اإلجراءات التي تقوم بها فرق الدائرة وقامت 

باإلرشاف عىل جميع تلك االجراءات«.  
وأوضحت النتائج وفق البيان، »جميع املصابني بحالة 

صحية مس�تقرة ومعظمه�م تماثل للش�فاء ولم يتبقى 
سوى ١2 حالة راقدة وجميع الراقدين بحالة مستقرة«.  
وبين�ت، »واظه�رت فحوص�ات مي�اه االس�الة بعم�وم 

املحافظة س�المتها وخلوه�ا من املس�ببات املرضية بما 
فيها الكولريا و صالحيتها لالستخدام البرشي«.  

وقال�ت الدائ�رة، إن »الفحوصات املختربي�ة التي اجريت 
عىل النماذج الغذائية التي اخذت مساءا يوم ١١/٣١ )بعد 

يوم من تناول املصابني للطعام( فورا بعد االبالغ عن 
الحاالت، تم فحصها يف مختربات دائرة صحة ميسان 
واظه�رت خلوها من املس�ببات املرضية )الجرثومية 

والكيمياوية(«.  
وأضاف�ت، »ت�م أخ�ذ عين�ات م�ن امل�رىض الراقدين 
ألغراض الزرع املختربي لنماذج الدم والرباز وبانتظار 

النتائج  النهائية خالل 48 ساعة«.  
ولفت�ت إىل أن�ه »ن�ود أن نطم�ن أهلن�ا يف محافظة 
ميسان بأن جميع مصادر املياه املعبأة واالسالة غري 
ملوثة وكذلك عدم تس�جيل اي حاالت تس�مم غذائي 
جدي�دة لهذا الي�وم ١١/٣«.  وتابع�ت، »جميع هذه 
النتائج تم عرضها عىل القضاء، وبعد اعتبار القضية 
تم فتح تحقيق قضائي فيها وكذلك تم تشكيل لجنة 
تحقيقية من قبل محافظة ميس�ان لغ�رض التوصل إىل 
النتائ�ج النهائي�ة وتحدي�د املقرص لينال الج�زاء العادل، 

والحفاظ عىل ارواح وصحة املواطنني يف املحافظة«.

صحة ميسان تفيد بارتفاع حاالت التسمم: املاء سليم والفالفل هي السبب!

    بغداد/ المستقبل العراقي

بحثت وزارت�ا التخطي�ط والكهرباء، أمس 
األربعاء، واقع مشاريع الطاقة الكهربائية، 
وظ�روف انجازه�ا، وذل�ك خ�الل اجتم�اع 

مشرتك.    
تلق�ت  بي�ان  يف  التخطي�ط  وزارة  وقال�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إنه »ترأس 
وزي�ر التخطيط خال�د بتال النج�م، اليوم، 
االربع�اء، اجتماعا مش�رتكا ض�م املالكات 
املتقدم�ة يف وزارتي التخطي�ط والكهرباء، 
وح�ره وكي�ل وزارة الكهرب�اء املهندس 

عادل كريم«.  

وأضاف�ت، »وج�رى خالل االجتم�اع، بحث 
واق�ع مش�اريع قط�اع الكهرب�اء يف عموم 
العراق، ونسب االنجاز، واملشاكل والتحديات 

التي تواجه تنفيذ واكمال تلك املشاريع«.  
وأك�د وزي�ر التخطي�ط خ�الل االجتماع أن 
»قط�اع الكهرباء يواجه ظروف�ا وتحديات 
صعب�ة، يف اإلنتاج والنق�ل والتوزيع، فضال 
عن قل�ة التخصيص�ات املالية الس�نوية«، 
مش�رياً إىل أن »املواط�ن غ�ري معن�ي بهذه 
املشاكل، فهو يريد الحصول عىل الكهرباء، 
وزارة  اس�تعداد  مبين�ا  مس�تمر،  بنح�و 
التخطي�ط، لتقديم كل التس�هيالت املمكنة 
ل�وزارة الكهرب�اء م�ن أجل ضم�ان تنفيذ 

مس�توى  وتحس�ني  املوج�ودة،  املش�اريع 
التجهيز للمواطنني«.  

ودع�ا الوزي�ر، وزارة الكهرب�اء إىل »تحديد 
أولوياتها من املشاريع للعام املقبل، والعمل 
ع�ىل تفعيل جباي�ة االجور، وكذل�ك االيفاء 

بالتزاماتها التعاقدية«.  
م�ن جانب�ه أش�اد وكي�ل وزارة الكهرب�اء 
ع�ادل كريم وف�ق البيان، ب�«جه�ود وزارة 
للمش�اريع  افض�ل  توف�ري  يف  التخطي�ط، 
تحس�نا  »هن�اك  أن  مبين�ا  الكهربائي�ة«، 
سيلمس�ه  الطاق�ة،  تجهي�ز  يف  ملحوظ�ا 
املواطن خالل العام املقبل، بعد انجاز العديد 

من املشاريع الحيوية«.

الكهرباء تعد العراقيني: جتهيزنا سيتحسن بشكل 
ملحوظ العام املقبل

    بغداد / المستقبل العراقي

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي إطالق 
استمارة تقديم الطلبة األوائل من خريجي 
اإلعدادي�ة املهني�ة )ال�دور االول( للس�نة 
الدراسية 2٠2٠/2٠2١ للقبول يف الكليات 
الصباحية.وح�ددت  الحكومي�ة  التقني�ة 
الدراس�ات والتخطي�ط واملتابع�ة  دائ�رة 
نس�ب الفئ�ات املش�مولة بالتقدي�م وهي 
١5% م�ن األوائل عىل الف�روع )الصناعي، 

التجاري، الحاس�وب وتقني�ة املعلومات( 
و25% م�ن األوائل عىل الف�روع )الزراعي، 
الفن�ون التطبيقية( والع�رشة األوائل من 
خريج�ي إعدادي�ات التمري�ض والقبال�ة 
والتوليد ع�ىل ان ال يقل معدلهم عن %85. 
ويس�تمر التقدي�م اإللكرتون�ي اىل غاي�ة 
الثالثاء املواف�ق ١6/١١/2٠2١ عرب بوابة 
الدراس�ات والتخطي�ط واملتابع�ة ويكون 
قب�ول الطلبة حس�ب اختياراتهم للكليات 

واألقسام املناظرة لكل تخصص.

التعليم تطلق استامرة تقديم ألوائل اإلعدادية 
املهنية للقبول يف الكليات التقنية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزايل 
قس�م الرصد الزلزايل، أمس االربعاء، التقرير الشهري 
الخاص بالنرشة الزلزالية الشهرية يف العراق واملناطق 

املجاورة لشهر ترشين األول 2٠2١.  
وذكر بيان ل�وزارة النقل، تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن »ذل�ك جاء بتوجيه مب�ارش من وزير 
النق�ل الكابت�ن نارص حس�ني بندر الش�بيل ومتابعة 

مدير عام الهيئة عيل محسن هاشم«  
وأوضح�ت مديرة قس�م الرصد الزلزايل س�مرية رضا 
خل�ف أن »الع�دد الكيل لله�زات األرضية املس�جلة يف 
ش�بكة الرصد الزلزايل العراقية لهذا الش�هر هو )22( 
ه�زة ارضية منه�ا )١4( هزة أرضية داخ�ل العراق و 
ه�زة ارضية أخرى ع�ىل الحدود العراقي�ة االيرانية و 
)7( هزات داخل إيران وبالقرب من املناطق الحدودية 
للع�راق، وتراوحت قوتها بني )2 - ٣،8( درجة يف حني 

تراوحت أعماقها البؤرية بني)٣ - 25( كم«.  
وأضاف البيان أن »النشاط تركز يف هذا الشهر بشكل 
واض�ح يف قضائ�ي خانقني ومنديل وناحية الس�عدية 
يف محافظ�ة دياىل اضاف�ة اىل بعض اله�زات املتفرقة 
يف مدين�ة العمارة - محافظة ميس�ان، واقضية رانية 
ودربندخان وكالر - من محافظة السليمانية وشمال 

غرب املوصل - محافظة نينوى، وشمال كركوك .
أم�ا بقية النش�اط ح�دث داخ�ل اي�ران وبالقرب من 
الحدود مع العراق تحديداً محافظات كرمنشاه وايالم 

واذربيجان التي بلغ عددها اىل )7 ( هزات«.  
وأش�ار إىل أن »املناط�ق الغربي�ة والغربي�ة الجنوبية 
م�ن العراق تخلو من أي نش�اط زلزايل وهذا مايوضح 
طبيعة حركة الصفيح�ة العربية وموقع العراق منها 
يف الج�زء الش�مايل الرشق�ي وازدياد النش�اط الزلزايل 
بأتج�اه مناط�ق التصادم الق�اري وتحدي�ًدا بأتجاه 

الشمال والشمال الرشقي للعراق«.  
ولف�ت إىل أن »مجم�وع التقاري�ر الص�ادرة بالهزات 
اآلنية وصل اىل )٣( تقرير، ولم يتم تسجيل اية خسائر 

برشية يف املنطقة جراء حدوث النشاط الزلزايل«.

األنواء: العراق سجل 
14 هزة أرضية

يف شهر واحد فقط

    بغداد / المستقبل العراقي

وجهت األمانة العامة ملجلس الوزراء، أمس األربعاء، هيئة التقاعد 
الوطنية بتنظيم االستمارة اإللكرتونية الخاصة باملتقاعدين.

وقالت األمانة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنها 
»وّجهت، عرب دائرة ش�ؤون املفصولني السياسيني، هيئة التقاعد 
الوطني�ة، بتنظيم االس�تمارة اإللكرتونية الخاص�ة باملتقاعدين 

وإنجاز معامالتهم التقاعدية بالرسعة املمكنة وفقاً للقانون«.
وأضافت أن »التوجيه جاء، استناداً إىل املادة )6/ ثانياً( من قانون 
رقم )١6 لس�نة 2٠١٣( قانون التعديل الثاني لقانون املفصولني 

السياسيني رقم )24 لسنة 2٠٠5( املُعّدل«.

أمانة جملس الوزراء توجه هيئة التقاعد 
بتنظيم استامرة إلكرتونية للمتقاعدين

    بغداد / المستقبل العراقي

ال�تق�ت مدي��ر ع�ام الرشك�ة العام�ة لتج�ارة امل�واد الغذائية 
املهندس�ة ملى هاش�م املوس�وي بوفد يمثل وزارة الرتبية وممثيل 
م�ن االم�م املتحدة وتم خ�الل اللقاء ط�رح االف�كار االقتصادية 
املتبادل�ة ب�ني الجانبني ح�ول امكانية قيام الرشك�ة برفد وزارة 
الرتبية بالتغذية املدرس�ية وأبدت املوسوي رغبتها الحقيقية بمد 

اوارص التعاون.
وقالت إن الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية تتجه نحو العودة 
اىل نشاطها االسايس يف املتاجرة ودعم السوق املحلية     مبينة ان 
الرشك�ة لديها عقد تجهيز م�ع وزارة الدفاع باالضافة اىل تجهيز 
مفردات الس�لة الغذائية للمواطنني وابدى الوف�د أعجابه بحجم 
الرشكة وأمكاناتها الخزنية ومنافذها التوزيعية وكل  االمكانات 

املتوفرة.

    بغداد / المستقبل العراقي

انجزت م�الكات الرشكة العام�ة ملوانئ العراق احدى تش�كيالت 
وزارة النق�ل ، حف�ر ١,68١.9٠٠ مرت مكع�ب يف قنواتها املالحية 

خالل األشهر الثالثة املاضية .
وق�ال املدير الع�ام للرشكة املهندس فرحان الفرطويس بحس�ب 
بيان للرشكة ان قسم الحفر البحري تخطى حدودا كثرية وحواجز 
كانت تعرق�ل العمل حيث تمكن من حف�ر الكميات املخطط لها 
وتجاوزه�ا بكث�ري ، اذ وصلت الكمية التي ت�م رفعها خالل ثالثة 
أشهر ما يقارب املليون و سبعمائة الف مرت مكعب » .واضاف ان 
املالكات استطاعت خالل فرتة وجيزة تشغيل الحفارات املتوقفة 

او التي توجد فيها اعطال ، وادخالها اىل العمل ».

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الع�دل، أمس األربعاء، اإلفراج عن ١24 حدثاً، خالل 
شهر ترشين األول املايض.  

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»أعلن�ت دائرة إصالح األحداث التابعة ل�وزارة العدل عن موقفها 
الشهري الخاص بعدد املطلق رساحهم لشهر ترشين األول املايض 

من عام 2٠2١«.  
وأضاف�ت، أن »الع�دد الكيل للمف�رج عنهم خالل الش�هر املايض 
بل�غ )١24( بينهم 45 حدثاً موقوفاً باإلفراج، و١9 بعد قضاءهم 
مدة املحكومية، و١2 إفراج رشطي لحس�ن سلوكهم واجتيازهم 
الدورات التأهيلية حس�ب توصية البح�ث االجتماعي ومصادقة 
الجهات القضائية، باإلضافة إىل 47 حدثاً بالعفو الخاص، وحدثاً 
بالتمييز«.  وتابع البيان، أن »دائرة إصالح األحداث تتابع بش�كل 
مستمر آلية إطالق الرساح بعد انتهاء اإلجراءات القانونية حرصاً 

منها عىل إتمام العمل بالشكل األمثل«.

مديـر املواد الغذائية تلتقي الرتبية واألمم 
املتحدة وتبحث التغذية املدرسية

املوانئ: حفر نحو مليوين مرت 
مكعب يف القنوات املالحية

العدل: اإلفراج عن 124 حدثًا 
خالل الشهر املايض

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرشيد، أمس األربعاء، اطالق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع 
والداخلي�ة واملوظف�ني وكذلك املتقاعدين.ودع�ا املكتب االعالمي للم�رصف، يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، »املس�تفيدين كافة ممن تصلهم رس�ائل نصية مراجعة 
فروع املرصف او مكاتب الدفع االلكرتوني الستالم املبلغ«. وأضاف أن »العمل مستمر عىل 

رفع املبالغ يف ارصدة املسجلني عىل السلف من خالل التطبيق الخاص باملرصف«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث وزير الرتبي�ة عيل حميد الدليم�ي مع الس�فري الفرنيس يف بغداد ايريك ش�وفاليه 
بحض�ور وكيل الوزارة للش�ؤون العلمية ع�ادل البصييص ومعاون مدي�ر عام العالقات 
الثقافي�ة س�لمان، أفق التع�اون العلمي والرتبوي وس�بل تعزيزها بم�ا يحقق املصلحة 
العامة للطرفني.ونقل بيان ملكتب الدليمي تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه عن وزير 
الرتبية قوله ان »العراق ُيعاني من مشكلة ازدواجية الدوام بسبب نقص املباني املدرسية 
والكثافة الس�كانية العالية التي تتطلب بناء آالف املدارس ، فضالً عن امتالك البالد ثروة 
شبابية كبرية تحتاج اىل جهود مضاعفة لتوفري التعليم الجيد لها«. وأضاف »اننا نحتاج 
اىل مس�اندة االصدقاء يف الحكومة الفرنسية لدعم املدرسة العراقية يف باريس التي تعترب 
رصحاً تربوياً عريقاً يس�تقبل جميع الجاليات العربي�ة املوجودة هناك«. من جانبه أكد 
السفري الفرنيس إيريك شوفاليه ان حكومته ستعمل عىل دعم العراق يف نظامه التعليمي 
عن طريق التحدث مع رشكاِئها يف االتحاد األوربي والس�عي اىل عقد اجتماعات فنية بني 
الوزارة والس�فارة لتنظيم هذه العالقة التش�اركية يف املجال الرتب�وي، الفتاً اىل ان هناك 
تعليمي�ات من الرئيس الفرنيس تقيض برورة زيادة اع�داد الطلبة العراقيني املقبولني 

يف الجامعات الفرنسية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

نرشت وزارة الدفاع العراقية، أمس االربعاء، 
رابط التحويل من املالك العسكري إىل املدني 
للمنتس�بني يف ال�وزارة. ودع�ت ال�وزارة يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
»منتس�بيها العس�كريني من حملة شهادة 
البكلوري�وس فما فوق الراغب�ني بالتحويل 
م�ن الصف�ة العس�كرية اىل الصف�ة املدنية 

الدخ�ول ع�ىل الراب�ط املرف�ق ادن�اه مل�لء 
استمارة التحويل اعتباراً من يوم االربعاء ٣ 
ترشين الثاني 2٠2١ يف تمام الساعة الثانية 
عرشة، ولغاية يوم الثالثاء 2٣ ترشين الثاني 
2٠2١«. واضافت انه« سيتم غلق االستمارة 
يف تمام الس�اعة ٣ ظه�راً، علم�اً ان الرابط 
يعم�ل ع�ىل ش�بكة وزارة الدف�اع العراقية 
IDN«.  ونوه�ت الوزارة انه »س�يتم تفعيل 

رابط االستمارة الساعة ١2 ظهراً«.

مرصف الرشيد يطلق وجبة جديدة لسلف »4« فئات

العراق يعرض مشكلة املدراس عىل فرنسا.. 
واألخرية: سنزيد اعداد الطلبة العراقيني بجامعاتنا

الدفاع: هبذه الطريقة يمكن التحويل من املالك العسكري اىل املدين

جنايات واسط: السجن والغرامة ملدانني 
أثنني باملتاجرة باألعضاء البرشية

ميسان: توزيع »101« قطعة 
ارض سكنية ملنتسبي 

الرشطة والدفاع املدين

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات واس�ط حكمني بحق مدانني اثنني بالسجن املؤقت 
ملدة س�ت س�نوات لكل واحد منهما مع غرامة مالي�ة قدرها عرشة ماليني 

دينار عن جريمة املتاجرة باألعضاء البرشية.
وذك�ر مجلس القضاء االعىل يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
أن »املدان�ني اش�رتكا يف هذه العملية بع�د ذهابهم من مدين�ة الصويرة إىل 
محافظ�ة دهوك لغ�رض املتاجرة باالعضاء البرشية، حي�ث قام االول ببيع 
إحدى كليتيه لقاء مبلغ قدره ثمانية ماليني وخمس�مئة الف دينار، يف حني 
قام املدان الثاني باستدراج أحد االشخاص لغرض التربع بكليتيه لقاء مبلغ 

مايل«. 
وأضاف أن »االحكام بحق املدانني يأتي استناداً الحكام املادة ١8 من قانون 
عملي�ات زرع االعض�اء البرشي�ة ومنع االتج�ار بها رقم ١١ لس�نة 2٠١6 

وبداللة مواد االشرتاك 47و48و49 من قانون العقوبات«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

وزعت الحكومة املحلية يف ميسان 
يف  س�كنية  ارض  قطع�ة   )١٠١(
قض�اء العمارة ملنتس�بي الرشطة 
والدفاع املدن�ي ، كجزء من الدفعة 
للذي�ن  خصص�ت  الت�ي  االوىل 
اسهموا بش�كل مبارش يف مواجهة 
الظ�رف الوبائي الراه�ن )جائحة 

كورونا(«.
وبل�غ ع�دد القط�ع الت�ي وزع�ت 
ملنتس�بي مديرية رشطة محافظة 

ميس�ان )94( قطع�ة ، فيم�ا بلغ 
ع�دد القطع التي وزعت ملنتس�بي 

مديرية الدفاع املدني )7( قطع .
وقال محافظ ميس�ان »عيل دواي 
الزم« ت�م خ�الل ه�ذا الع�ام فقط 
ارض  قطع�ة   )١257( توزي�ع 
سكنية ضمن الدفعة االوىل ، مشرياً 
اىل انه سيتم استكمال توزيع هذه 
الدفع�ة الخاصة بجائح�ة كورونا 
ع�ىل املش�مولني فيه�ا تباع�اً بعد 
انجاز معامالتهم يف بلدية العمارة 

وبلديات االقضية والنواحي«.

حمافظ بغداد يبحث مع وكيل وزارة الثقافة 
انشاء مراكز ثقافية يف االقضية

    بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

بحث محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا 
م�ع وكي�ل وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار 
الدكت�ور عماد جاس�م، أمس األربعاء، الس�بل 
الكفيلة إلنشاء مراكز ثقافية يف نواحي واقضية 

العاصمة.
وأك�د املحافظ، خ�الل اللقاء، ع�ىل أهمية دعم 
األنش�طة الثقافي�ة ودعم مواهب الش�باب، يف 
املج�االت التي تنم�ي دورهم.وش�دد الجانبان، 
بحس�ب بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، عىل رضورة التعاون وايجاد أماكن 
مناس�بة لتنظيم الفعاليات الثقافية، ومعارض 
الكت�ب، وتش�كيل لج�ان مش�رتكة ُترشف عىل 
افتت�اح املراك�ز الثقافي�ة واملنتدي�ات، والت�ي 

ستكون بدايتها يف قضاء ابي غريب.

بيان غاضب من اخلطوط اجلوية: ال رحالت 
خارج الضوابط!

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت رشكة العامة للخط�وط الجوية العراقية التابعة لوزارة 
النق�ل، أمس األربعاء، أن جميع الرحالت يتم تنفيذها حس�ب 

جدول رحالت الرشكة.  
وذكر بيان للرشكة، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أن 
»إدارة الرشك�ة العامة للخط�وط الجوية العراقية تود أن تبني 
للرأي الع�ام أن ما تم تداوله عىل بعض الصفحات املش�بوهة 
يف مواقع التواصل االجتماع�ي من أخبار تحاول خلط األوراق 
واإلس�اءة إىل س�معة الناق�ل الوطني ه�ي أخب�ار عارية عن 
الصح�ة«.  وأضاف البي�ان، أن »جميع الرح�الت يتم تنفيذها 
إىل الوجه�ات املحلية واإلقليمية حس�ب جدول رحالت الرشكة 
وال يتم تنفيذ أي رحلة خارج هذه الضوابط املعتمدة لتس�يري 
الرح�الت ذهابا وإياب�ا، كما وتؤكد إدارة الرشكة أنها س�تتبع 
السبل القانونية كافة ملحاسبة كل من يحاول االساءة اىل هذه 

الرشكة العريقة«.
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تنويه 
الرشكة العامة الدارة النقل 

اخلاص 
ورد سهوا بالعدد ) 2481( يف 
2021/11/3 الخطأ يف اعالن 
رق�م 7878 والع�دد 7878 
والتاري�خ  2021/8/25 م 
والصحيح ه�و رقم االعالن 
 11878 الع�دد  يف   11878
التاري�خ 2021/11/1 ل�ذا 

اقتىض التنويه

مرصف الوفاق 
الدويل االسالمي لالستثامر والتمويل 

م / اعالن دعوى هيئة عامة 
تحية طيبة ...

اس�تنادا الح�كام املادة 88 ، 87 من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجل�س االدارة الرشكة املؤرخ 17 / 10 / 
2020 املعدل يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد يف مقر الرشكة الكائن يف املنصور / شارع 14 رمضان مبنى 87 

يف صباح يوم السبت املصادف 27 / 11 / 2021 يف تمام الساعة العارشة صباحا وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي : 
1-مناقش�ة تقرير الويص حول نش�اطات الرشكة للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2019 ) فرتة مرصف الرواحل سابقا ( واملصادقة 

عليها .
2-مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2019 ) فرتة مرصف الرواحل سابقا ( واملصادقة 

عليها .
3-مناقشة لجنة مراجعة الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2019 ) فرتة مرصف الرواحل سابقا ( واملصادقة عليها .

4-مناقشة تقرير الهيئة الرشعية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2019 ) فرتة مرصف الرواحل سابقا ( واملصادقة عليها . 
5-مناقشة مقسوم االرباح للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2019 واتخاذ االجراءات الالزمة بشانها .

6-مناقشة مناقشة طلب عضو مجلس االدارة السيد ) عيل عبد الله عالوي ( من اعفاءه من عضوية لجنة التدقيق الداخيل واتخاذ الالزم 
بميلء الشاغر بدال عنه .

7-مناقشة اطفاء مبلغ ) 563 ، 119 ، 947 ( دينار قيمة موجودات ثابتة مستهلكة واملصادقة عليها . 
8-مناقشة اطفاء مبلغ ) 563 ، 144 ، 536 ( دينار قيمة مشاريع تحت التنفيذ من حساب املخصصات البالغ ) 707 ، 864 ، 372 ( دينار 

واملتبقي من حساب الخسائر الراس مالية البالغ ) 856 ، 459 ، 163 ( دينار .
9-التصويت عىل ترشيح ) شاكر محمود عليوي وامنه قاسم كاظم ( اعضاء للهيئة الرشعية بدال من االعضاء املستقلني .

10-مناقش�ة موض�وع تخفي�ض راس م�ال املرصف من ) 000 ، 000 ، 000 ، 250 ( ملي�ار اىل ) 000 ، 000 ، 000 ، 150 ( مليار وعرض 
جميع االوليات اىل الهيئة العامة للنقاش والتصويت . 

11-تعديل املادة االوىل من عقد التاس�يس بتغيري اس�م الرشكة من مرصف الوفاق الدويل االس�المي لالس�تثمار والتمويل م . خ اىل رشكة 
مرصف الود االسالمي لالستثمار والتنمية م . خ .

12-مناقشة تقرير مجلس االدارة حول نشاطات الرشكة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2020 واملصادقة عليها .
13-مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2020 واملصادقة عليها .

14-مناقشة لجنة مراجعة الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2020 واملصادقة عليها .
15-مناقشة تقرير الهيئة الرشعية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2020 واملصادقة عليها .

16-مناقشة مقسوم االرباح للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2020 واتخاذ االجراءات الالزمة بشانها .
راجني حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة او توكيل الغري بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل عىل ان تودع 
االناب�ات وال�وكاالت لدى هيئة االوراق املالية قب�ل ثالثة ايام عىل االقل من موعد االجتماع ويف حالة ع�دم تحقيق النصاب القانوني يؤجل 

االجتماع اىل االسبوع الذي يليه املصادف يوم السبت بتاريخ 4 / 12 / 2021 يف نفس املكان والزمان املحددين .
رئيس جملس االدارة 
زياد جاسم حممد

ديوان حمافظة واسط 
قسم العقود

العدد 15173
التاريخ 2021/11/3

تنويه
الحاق�ا بكتابن�ا املرق�م 14731 يف 
2021/10/28 املتضم�ن االع�الن 
عن املناقص�ة )2021/5/23( نود 
ان نب�ني بان هوية غرف�ة التجارة 
النافذة املطلوبة هي ذات التصنيف 

)الثاني( 
لذا اقتىض التنويه مع التقدير

اعالن
اىل املتهم الهارب)زياد كاظم نارص( 

احالك السيد  قايض محكمة تحقيق السماوة اىل محكمة 
جناي�ات  املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 2021/742  
يف 2021/10/7 غيابي�ا الج�راء محاكمتك  بدعوى غري 
موجزه عىل  وفق احكام املادة 289  من قانون العقوبات 
ولع�دم حض�ورك اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغك عن 
طريق صحيفت�ني محليتني وتحديد يوم 2021/12/19 
موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك س�يتم اجراء  

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

�����������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف االوىل مالحظي�ة 

الحيدرية 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة :   116 / 2723
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 6 خان الحماد 

الجنس:  هيكل وعرصة 
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  3  اولك
املشتمالت :   

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوية : 

الشاغل :
مقدار البيع : نصف العقار 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الحيدري�ة  املزايدة 
العلني�ة العقار املوص�وف اعاله العائ�د للراهن )عباس 
ديوان دخن ( لقاء طلب الدائن املرتهن ) مرصف الرافدين  
/( البالغ ) 18,600,000( ديناراً فعىل الراغب يف االشرتاك 
فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة ) 5,250,000(  
خمسة ماليني ومئتان وخمسون الف دينار وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
املدير 

عيل طياح الغزايل
مديرية التسجيل العقاري يف الحيدرية

�����������������������������������������
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة جنح ابي الخصيب 
العدد: 111/ج/2020 
التاريخ: 2021/11/2

إعالن 
إىل املتهم / محمد عادل عاشور

حي�ث تب�ني إن�ك مجهولي�ة اإلقام�ة والعن�وان وكونك 
مطل�وب ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف القضي�ة الجزائي�ة 
املرقم�ة 111/ج/2020 وف�ق اح�كام امل�ادة )32( من 
قانون املخدرات واملؤث�رات العقلية، فقد اقتىض تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني وبالحضور أمام ه�ذه املحكمة 
صب�اح يوم املحاكمة املوافق 2021/12/12 لتجيب عن 
التهم�ة املوجهة اليك وبخالفه تج�رى محاكمتك غيابياً 

وفق القانون.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

اعالن
اىل املتهم الهارب) ريكان مزهر جعفر( 

احالك الس�يد  قايض محكمة تحقيق الس�ماوة اىل 
محكمة جنايات  املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 
الج�راء  غيابي�ا   2021/10/19 يف    2021/767
محاكمت�ك  بدعوى غري موج�زه عىل  وفق احكام 
امل�ادة 1/406/أ  م�ن قان�ون العقوب�ات ولع�دم 
حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك عن طريق 
صحيفت�ني محليتني وتحديد ي�وم 2021/12/27 
موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك س�يتم 

اجراء  محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

�����������������������������������������
اعالن

اىل املتهم الهارب)بهاء رحمن خيون ( 
احال�ك الس�يد  قايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة 
اىل محكم�ة جنايات  املثنى بموج�ب قرار االحالة 
املرقم 2021/739  يف 2021/10/7 غيابيا الجراء 
محاكمت�ك  بدعوى غري موج�زه عىل  وفق احكام 
املادة 289  من قانون العقوبات ولعدم حضورك اىل 
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغ�ك عن طريق صحيفتني 
موع�دا   2021/12/19 ي�وم  وتحدي�د  محليت�ني 
للمحاكم�ة ويف حال�ة عدم حضورك س�يتم اجراء  

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

�����������������������������������������
اعالن

اىل املتهم الهارب)عبد الله حمادي عبيد ( 
احال�ك الس�يد  قايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة 
اىل محكم�ة جنايات  املثنى بموج�ب قرار االحالة 
املرقم 2021/740  يف 2021/10/7 غيابيا الجراء 
محاكمت�ك  بدعوى غري موج�زه عىل  وفق احكام 
املادة 289  من قانون العقوبات ولعدم حضورك اىل 
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغ�ك عن طريق صحيفتني 
موع�دا   2021/12/19 ي�وم  وتحدي�د  محليت�ني 
للمحاكم�ة ويف حال�ة عدم حضورك س�يتم اجراء  

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

�����������������������������������������
اعالن

اىل املتهم الهارب)عيل مزهر سوادي( 
احالك الس�يد  قايض مكت�ب التحقيق القضائي يف 
الرميث�ة  اىل محكمة جناي�ات  املثنى بموجب قرار 
 2021/10/14 يف    2021/391 املرق�م  االحال�ة 
غيابي�ا الج�راء محاكمت�ك  بدعوى غ�ري موجزه 
ع�ىل  وف�ق اح�كام امل�ادة 28/اوال   م�ن قان�ون 
املخدرات رقم 50 لس�نة 2017  ولعدم حضورك اىل 
ه�ذه املحكمة تقرر تبليغ�ك عن طريق صحيفتني 
موع�دا   2021/12/27 ي�وم  وتحدي�د  محليت�ني 
للمحاكم�ة ويف حال�ة عدم حضورك س�يتم اجراء  

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري 

العدد :مجدد/  19654/ت
التاريخ : 2021/11/4

اعالن
البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس

 

تنفي�ذا الحكام املادة )1( من امل�ادة )50( مكرره من 
قانون التسجيل العقاري 

رق�م )1971( املع�دل فق�د تقرر االعالن ع�ن مبارشة 
التسجيل باجراءات التس�جيل املجدد للعقارات املبينة 
اع�اله وف�ق اح�كام امل�ادة )3( م�ن امل�ادة )45( من 
القان�ون املذكور فعىل من يدع�ي امللكية او اي حقوق 
عقاري�ة يف هذه العق�ارات املذكورة اع�اله تقديم ما 
لدي�ه من بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة خ�الل ثالثني يوما 
م�ن تاريخ النرش االع�الن والحض�ور يف موقع العقار 
الس�اعة الع�ارشة من صباح ي�وم الت�ايل النتهاء مدة 
االعالن وذل�ك الثبات ادعائه بمختلف وس�ائل االثبات 
عند اجراء الكش�ف املوقعي ع�ىل العقار من قبل لجنة 
تثبي�ت امللكية وبحضور املجاورين الذين تقرر  اللجنة 

حضورهم
الحقوقي / هادي مصيلح الزهريي

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 2360/ب2021/3

التاريخ  :2021/10/31
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع 
العق�ار املرق�م )234/1505 ح�ي الحنان�ة يف النجف  
عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار  املذكور اعاله 
واملبينه اوصاف�ه وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خ�الل )ثالث�ون( يوم�ا من 
اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املق�درة  بموجب 
صك مصدق الم�ر  هذه املحكمة بداءة النجف وصادر 
م�ن م�رصف الرافدين  رقم )7( يف النجف  وس�تجري 
املزاي�دة واالحال�ة يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم 
االخري من االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املشرتي جلب 

هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوصاف : العقار املرق�م 234/1505 حي الحنانة  يف 
النجف بواجهة 20 مرت ونزال 30 مرت بمساحة اجمالية 
600 م�رت وه�ي عب�ارة ع�ن  ك�راج ومخ�زن يف وجه 
الدار وحديق�ة محيطة بالدار عىل جانبني واس�تقبال 
وصال�ة وغرفتني ن�وم ومطبخ ومجموع�ة صحية يف 
الطابق االريض وغرفة نوم يف الطابق العلوي مس�قف 
بالش�يلمان مبل�ط بال�كايش مجهز بامل�اء والكهرباء 
مس�قف بالس�قوف الثانوية يف جزء منه مشغول من 
قب�ل املدعي محمد ع�يل خلف  وهو يرغ�ب بالبقاء يف 
العقار بع�د البيع بصفة مس�تاجر وان القيمة الكلية 
للعق�ار مبلغ ) 540,000,000( خمس�مائة واربعون 

مليون دينار عراقي ال غريها

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
املناقصة العامة املحلية 2020/174

انشاء مسقف املزاجل واالفران يف مصفى البرصة  
اعالن اول  عىل املوازنة التشغيلية 

1� ي�رس رشك�ة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالش�رتاك يف املناقصة اعاله عىل ان 
يكون املراجع املدير املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل

2 � تقديم طلب تحريري معنون اىل قس�م العقود واملش�رتيات ودفع قيمة البيع للوثائق القياس�ية للمناقصة البالغة 
)150,000 دين�ار( مائة وخمس�ون الف دينار عراقي فق�ط (مع صورة من هوية تصني�ف املقاولني نافذة املفعول 

وشهادة تاسيس الرشكة
3 � الكلفة التخمينية تبلغ )1,484,000,000( فقط مليار واربعمائة واربعة وثمانون مليون  دينار عراقي 

4 � التامينات االولية املطلوبة )29,680,000( دينار فقط تسعة وعرشون  مليون وستمائة وثمانون الف  دينار عراقي 
صادرة من مرصف معتمد لدى رشكة مصايف الجنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 

 www.src.gov.iq 5 � ملقدم�ي العط�اء الراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكرتون�ي للرشكة
contracts@src.gov.iq : ولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني التايل

6 � يتم تس�ليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة /غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد 
الس�تالم العطاءات الس�اعة الثانية عرش ظه�را ليوم الغلق املص�ادف 2021/12/12 ويف حال�ة مصادفة يوم الغلق 
عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وس�يتم رفض 

العطاءات املتاخرة 
7 � سيكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة الساعة العارشة صباحا يوم 2021/12/5 

يف مقر الرشكة الكائن يف محافظة البرصة /الشعيبة 
8 � اجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محرض مشرتك بذلك قبل موعد غلق املناقصة 

9 � يت�م تقديم الجزء الرابع من الوثيقة القياس�ية بع�د مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املس�عرة 
)ضمن الجزء الرابع حرصا ( وحس�ب ما موضح يف الوثيقة وتقديم الجزء الخامس  للتاكيد عىل املواصفات املطلوبة 
عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني 
الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة اضافة 

لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية
10 � يف ح�ال ع�دم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها المالء الجزء الرابع منها 

فسيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
11 � املستمس�كات املطلوبة عند التقديم ش�هادة تاس�يس الرشكة ،املحرض االول للتاسيس ، قرار التاسيس ، هوية 
تصنيف املقاولني النافذة  ، الهوية الرضيبية واستخدام الرقم الرضيبي ، تاييد سكن مصدق خاص بعنوان الرشكة ، 
تايي�د حج�ب البطاقة التموينية عن املدير املفوض للرشكة او املكتب ، كتاب عدم ممانعة من الهياة العامة للرضائب 

لالشرتاك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب ، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي 
12 � يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد 

العطاء
13 � تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بف�رتة )90( يوم من تاريخ غل�ق املناقصة ع�ىل ان تكون عملة العط�اء بالدينار 

العراقي
14 � س�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب 
رشك�ة عام�ة / غرفة لجن�ة فتح العطاءات املحلي�ة يف نفس اليوم الس�اعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الس�اعة 

التاسعة صباحا 
15 �  رضورة حصول منتسبي الرشكات عىل شهادة خاصة باجتيازهم لدورات ال� HSE )السالمة والصحة والبيئة( 

قبل الرشوع بتنفيذ االعمال داخل الرشكة
16 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات

17 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور اخر اعالن باالضافة اىل تس�ديد رسم عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف 
دينار ورس�م طابع بنس�بة )0,003( من قيمة العقد ورس�م هنديس بنس�بة )0,0005( من قيمة العقد قبل توقيع 

العقد
18 � س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ�الل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطني�ة التي حددتها تعليم�ات تنفيذ العقود 

الحكومية رقم )2( لسنة 2014
19 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة 

دون تعويض مقدمي العطاء

العدد / خ25039/184/6
املوافق 2021/10/21

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

الدكتور 
حممد مجيل املياحي 

حمافظ واسط

المالحظات بيانات 
العقار

جنس 
العقار

اسم 
المحلة

رقم 
العقار ت

اسم طالب 
التسجيل 

جواد كاظم 
عبد  

رقم 
االبواب 
102/48
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رشكة النفط الوطنية العراقية
رشكة نفط ذي قار

)رشكة عامة(

العدد: ق.ج / 18721
التاريخ: 3/ 11/ 2021

عـ/ مدير عام رشكة نفط ذي قار
عيل مهدي جلود

مدير القسم التجاري
اعالن

اىل الرشيك  / صالح مهدي جودي 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك مهند جواد مهنه 
بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 3/84433 
املقاطع�ة 4/ ح�ي الن�داء   ح�دود بلدية النج�ف ولغرض 
تس�ليفه قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال 
����������������������������������������������

فقدان 
فق�د مني س�ند العق�ار املرق�م 26474 / 3 ح�ي الجامعة 
والص�ادر من التس�جيل العق�اري يف النجف باس�م ) زهرة 

كاظم عطار ( فعىل من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
����������������������������������������������

فقدان
فقد مني الوصل املرقم 1514501 يف 2017/1/10 والصادر 
من بلدية النجف باسم ) احمد عبد الجبار حسن( من يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار
����������������������������������������������

اىل الرشيكة / هيفاء سوادي محمد
اقت�ىض حضورك اىل مديرية اح�وال النجف االرشف لغرض 
اصدار اجازة  البناء للرشيك زهراء عيل محمد جواد للقطعة 
املرقم�ة 3/50445 يف النجف حي الن�داء مقاطعة 4 خالل 

عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة فقدان

التاريخ :2021/11/3
اعالن

اىل / املدعوه / نجالء صاحب عبد الرسول
ق�دم طالب حجة الفقدان محمد مس�ار اي�اد طلبا اىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار فقدان بح�ق املدعوه نجالء 
صاح�ب عبد الرس�ول  كونك مفق�ود بتاي�خ 2013/2/3  
ق�ررت املحكمة تبليغك يف الصح�ف املحلية فعليك الحضور 
امامها خ�الل عرشة ايام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
����������������������������������������������

فقدان
فقدت مني املستمسكات التالية ) هوية الدائرة وباج تخويل 
العجل�ة الرقم�ة 152714 / بغ�داد فحص مؤق�ت بروتون 
صالون موديل 2004(  والصادرة من وزارة الكهرباء باسم 
)انغ�ام موىس كاظم(، الرجاء من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 539/ب/2021

التاريخ 2021/11/1
اىل / املطل�وب اعادة القوة التنفيذية ضدهم حس�ن 

وره عبث وعبود هادي عرب 
م / تبليغ 

تحية طيبة 
اقام�ة طال�ب القوة التنفيذي�ة ابراهيم راش�د حران 
الدعوى املرقم�ة 539/ب/2021 والت�ي يطلب فيها 
اع�ادة الق�وة التنفيذية للقرار املرق�م 38/ب/1987 
والخ�اص باتمام عملي�ة البيع للقطعت�ن املرقمتن 
188 و236 مقاطعة 13 الربكات وتس�جيلها باسمه 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا  حس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ وتايي�د مخت�ار املنطق�ة عليه ق�ررت هذه 
اعالن�ا بصحيفت�ن رس�ميتن  تبليغكم�ا  املحكم�ة 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
2021/11/10 الساعة الثامنة صباحا ويف حال عدم 
حضوركما او ارس�ال من ينوب  عنكما قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا  وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف
العدد 6454/ش2021/7

التاريخ 2021/11/3
اعالن

اىل / املدعى عليه  
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 6454/ش7 /2021  
غيابيا والقايض الحكم بضم حضانة ابنها )عيل حس�ن 
غ�ازي ( اىل املدعي�ة ) ميعاد بخيت عب�ود (  وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار 
مختار  حي الفرات يف الكوفة لذا تقرر تبليغك بواس�طة  
صحيفت�ن  يوميت�ن محليتن ولك ح�ق االعرتاض  عىل 
الق�رار املذك�ور خالل املدة القانونية  وبعكس�ه س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية  وفق االصول 
القايض

اثري فاهم محسن 
����������������������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الثقافة والسياحة 
واالثار / الدائرة االدارية باس�م / صالح مهدي صالح – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/3080

التاريخ : 2021/11/2 
اعالن

اىل املنفذ عليه  / شهد سعيد ناجي 
لق�د تحق�ق له�ذه  املديرية م�ن مرك�ز رشح املبلغ 
القضائي  لهذه املديرية واشعار مختار منطقة املركز 
ع�يل كاظم الحس�ناوي  ان�ك  مجهول مح�ل االقامة 
ولي�س ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمكن 
اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
النج�ف خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوص�اف املح�رر :قرار محكم�ة االحوال الش�خصية 

بالعدد 5959/ش2021/4 يف 2021/9/14
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لغة التخاطب الديمقراطي
           حسن الكعبي

تس�تدعي لغ�ة التخاط�ب الديمقراط�ي 
بمختلف طبعاته أن ترتشح عن ملفوظاته 
طابع احرتام االخر واالنحياز اىل املتبنيات 
الدستورية والقانونية، يف حال االختالف او 
انها وجدت نفس�ها عىل ارضية االختالف 
مع االخر، س�واء كان هذا االخر عى خطأ 
او كان ع�ىل ص�واب، وه�ذا ه�و الدرس 
االمث�ل والصيغ�ة االرقى ضم�ن منتجات 
الديمقراطية التي جهدت اىل تفتيت طابع 
االنزي�اح يف املفاهيم اي اس�تبدال التنافر 
واالقصاء بالتس�امح واالتصال واستبدال 
العن�ف اللفظي بالحوار، الذي يس�تند اىل 
قواع�د حضارية متمدنة، بعي�دا عن لغة 
التهدي�د والرتهي�ب، اي ان ه�ذا النمط يف 
املمارسات الديمقراطي يقوض مستويات 
العنف بصيغته الرمزية والفعلية، لصالح 

تنشيط مستويات التسامح والحوار.
إن تفعي�ل لغ�ة التخاط�ب الديمقراط�ي 

تعم�ل ع�ىل ضم�ان االم�ن االجتماع�ي 
ه�ذا  ينب�ع  ان  رشط  لك�ن  ورفاهيت�ه، 
الح�وار من قاع�دة صميمي�ة وحقيقية، 
وم�ن دون أن يكون مجرد منطوق لفظي 
عائ�م يس�تخدم للتمويه عىل ممارس�ات 
اس�تبدادية او يوظ�ف ألغ�راض الهيمنة 
السياسية، فمن شأن هذا التعويم الخادع 
أن يدفع املجتم�ع اىل أزمات كربى تضعه 
يف قلب فوىض عارم�ة تجاهد املجتمعات 
عىل تف�ادي مخرجاتها املدمرة، خصوصا 
يف وضعن�ا )العراق�ي( االجتماعي املأزوم 
الناتج عن االنسدادات السياسية املجانبة، 
العتماد قواعد الديمقراطية يف التعامل مع 
االزمات بتجلياته�ا املختلفة والتي دفعت 
باملجتمع اىل انواع من التشاؤم الجمعي .

صي�غ  يف  االس�تبداد  م�ؤرشات  تظه�ر 
يش�هد  الت�ي  السياس�ية  االعرتاض�ات 
املجتم�ع، ظهوراته�ا يف االع�الم املرئ�ي 
نتائ�ج  بع�د  م�ا  خصوص�ا  واملق�روء، 
االنتخابات االخرية، التي اسفرت عن فوز 

مكونات وخس�ارة مكون�ات اخرى، وهو 
ام�ر طبيعي ج�دا فمن ش�أن االنتخابات 
ان تعيل من ش�أن مكون ما عىل حس�اب 
مكون اخ�ر، بوصفها احتمالي�ة واقعية 
نابعة من جوهر العملية االنتخابية ذاتها، 
وبالتايل يتوجب احرتام نتائجها يف س�ياق 
ه�ذه االحتمالي�ة، وبالرغ�م م�ن أحقية 
املكون الخارس يف التش�كيك او االعرتاض 
وفق القواعد الدس�تورية والقانونية التي 
ضمنتها مفوضية االنتخابات ذاتها، فان 
ه�ذه االحقي�ة ذاتها ال تجيز ل�ه التلويح 
بج�ر املجتم�ع اىل ازم�ة امني�ة، كم�ا ان 
ه�ذه االحقية هي احقي�ة جزئية ال تبيح 
ل�ه احت�كار الحقيق�ة املطلق�ة واعتماد 
ملفوظاته�ا اليقيني�ة، وباملحصل�ة فان 
هذا الش�أن يجب ان يحل عىل وفق قاعدة 
املس�احة  دس�تورية وقانوني�ة وضم�ن 
السياس�ية لالطراف املختلفة يف شؤونها، 
بعي�دا عن املجتمع ووضع�ه ضمن نطاق 

االزمة التي يراد افتعالها.

كبح التضخم
           مايا أفربوخ 

تراجعت رسعة التضخم الس�نوي يف املكسيك 
إىل أدنى مستوى منذ مارس املايض، مع فرض 
الحكومة س�يطرة عىل أس�عار الغاز املس�ال 
املس�تخدم يف املنازل واألنش�طة االقتصادية. 
وارتفعت أس�عار املستهلك بنس�بة 5.58% يف 
النصف األول من أغس�طس، مقارنة بأسعار 
الش�هر نفسه من العام الس�ابق، أي أقل من 
النس�بة الت�ي بلغ�ت 5.85% يف يوليو املايض، 
القوم�ي  بحس�ب بيان�ات نرشه�ا »املعه�د 
لإلحصاء«. ونس�بة ارتفاع األسعار أقل أيضاً 
من التقدير املتوسط البالغ 5.66% بني محللني 
قامت بلومبريج باستطالع رأيهم. وانخفضت 
األس�عار بنس�بة 0.02% عن النص�ف الثاني 
من يولي�و. ورفع بانكيس�و )البن�ك املركزي 
املكس�يكي( مع�دل الفائدة الرئي�ي يف ثاني 
اجتماع عىل التوايل يف وقت مبكر من أغسطس 
ليصل إىل 4.5%. وي�رى اقتصاديون أن القيود 
عىل األس�عار الت�ي فرضتها اللجن�ة املنظمة 

ألس�عار الطاقة، بناء عىل طل�ب من الرئيس 
اندري�س مانوي�ل لوبي�ث اوب�رادور، مؤقتة 
ع�ىل األرجح. ويف الوقت نفس�ه مثلت الحدود 
القص�وى لألس�عار باعتباره�ا ق�وة مقابلة 

للضغوط مثل ارتفاع كلفة أسعار الغذاء. 
وقف�زت أس�عار الخ�ر والفاكه�ة %2.33 
مقارن�ة مع نهاية يوليو امل�ايض، مع ارتفاع 
سعر الفلفل الحار 26.78% وارتفاع األفاكادو 
8.98%. وانخفض سعر الغاز املحيل %15.06 
أثن�اء ه�ذه الف�رتة وفق�اً لبيان�ات »معه�د 
اإلحص�اء«. وظل التضخم األس�ايس يتعرض 
لضغ�وط ويتس�ارع إىل 0.28% مقارن�ة م�ع 
0.13% قب�ل أس�بوعني. وبل�غ س�عر الفائدة 
األس�ايس أيض�ًا أع�ىل مس�توى عىل أس�اس 

سنوي، منذ نهاية 2017. 
وتوق�ع محلل�ون أن يتخ�ذ البن�ك املرك�زي 
إجراءات مش�ددة عرب باقي الع�ام كي ُيبقي 
التضخم تحت السيطرة، رغم انقسام مجلس 
اإلدارة املؤل�ف م�ن خمس�ة أعض�اء بش�أن 
السياس�ة الواج�ب اتباعه�ا يف االجتماع�ني 

الس�ابقني. وتعاىف االقتصاد املكس�يكي بقوة 
ع�ام 2021 مس�جالً قف�زة بلغ�ت 19.7% يف 
النات�ج املحيل اإلجمايل يف الربع الثاني مقارنة 
بالعام الس�ابق، وس�جل ارتفاعاً ربع سنوي 
بل�غ 1.5%. وبلغ التضخم الس�نوي قمة عند 
6.1% يف أبري�ل قب�ل أن يرتاج�ع يف الش�هور 
التالية. وظل فوق املس�توى الذي يس�تهدفه 
البنك املرك�زي البالغ 3%، بزي�ادة أو نقصان 

نقطة مئوية. 
وتج�در اإلش�ارة إىل أن »الخان�درو دياث دي 
ليون«، محافظ البنك املركزي، سيرتك منصبه 
يف ديس�مرب املقبل، عندما تنتهي فرتة واليته، 
ورشح الرئيس املكسيكي وزير املالية السابق 
»ارت�ورو هريي�را« ليح�ل محله. وق�د تتغري 
القرارات م�ع التغري يف تركيب�ة مجلس إدارة 
البن�ك الذي ظل منقس�ماً بواقع ثالثة أعضاء 
إىل عضوي�ن معارضني إلجراءات التش�ديد يف 
االجتماعني السابقني. ويجتمع مجلس إدارة 
البنك املركزي املرة التالية يف 30 سبتمرب ثم يف 

نوفمرب وديسمرب املقبلني.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف كربالء املقدسة 
العدد: 6884/ش/2021
التاريخ : 2021/10/27 

اعالن
اىل املدعى عليه / يارس عالء هاشم

اقامت املدعية بتول حس�ني عطي�ه الدعوى املرقمة 
اعاله  طلب فيه�ا تاييد حضانة كل من حوراء وعيل 
وم�الك وملجهولية مح�ل اقامت�ك يف اولقت الحارض 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني يوميت�ني محليتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
ويف  صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة  يف   2021/11/16
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 

وبخالفه ستجري املرافعة بحقك  غيابيا وعلنا 
القايض

���������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف كربالء املقدسة 

العدد: 6883/ش/2021
التاريخ : 2021/10/27 

اعالن
اىل املدعى عليه / يارس عالء هاشم

اقامت املدعية بتول حس�ني عطي�ه الدعوى املرقمة 
اع�اله  طلب فيها اثبات نس�ب الطفل�ة زهراء يارس 
ع�الء  وملجهولي�ة مح�ل اقامتك يف اولق�ت الحارض 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني يوميت�ني محليتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
ويف  صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة  يف   2021/11/16
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 

وبخالفه ستجري املرافعة بحقك  غيابيا وعلنا 
القايض

���������������������������������������������
اىل الرشي�ك / رزاق عبد الكريم عجريش توجب عليك 
الحض�ور اىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف 
وذل�ك لتثبيت اقرارك باملوافقة ع�ىل قيام رشيك عيل 
عباس حس�ن بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقم�ة 32/ 67 الحيدري�ة خان الحم�اد خالل مدة 
خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق 
من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبالً .
���������������������������������������������

املدني�ة والج�وازات واالقام�ة /  األح�وال  مديري�ة 
البرصة 

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )خليل عبدالحسن 
عبدالواح�د( الذي يطلب تبديل اللقب من )البعوض( 
اىل )البوع�وض(. فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا خمس�ة ع�رش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
أحكام املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
���������������������������������������������

فقدان 
فقدت اجازة البناء املرقم�ة 530219 والصادرة من 
مديري�ة بلدية بلد باس�م / منتظر مه�دي فاضل – 

فمن يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار .
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

محكمة االحوال الشخصية الدجيل 
اعالن 

قدمت املس�تدعية ) خوله جس�ام محم�د ( طلبا اىل 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف الدجي�ل يطلب فيه 
نصب�ه قيما ع�ىل زوجها املفق�ود ) فرح�ان محمد 
س�هو ( وذل�ك لكون�ه فق�د بتاري�خ 1 / 1 / 2014 
وانقطعت اخباره فعىل من لديه اعرتاض عىل صدور 
الحجة تقديم اعرتاضه خالل ثالثون يوما من تاريخ 

االعالن.
القايض 

معد نجم عبيد 
���������������������������������������������

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) حس�ني محمود 
ابراهيم ( الذي يطلب تبديل اللقب وجعله )الشيباني 
( بدال م�ن )العزاوي (. فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
أحكام املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
���������������������������������������������

اعالن
إىل الرشي�ك محم�ود حم�زه حاج�م توج�ب علي�ك 
الحض�ور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف 
وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل قيام رشيك اكرم 
فريد كاظ�م بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه 
املرقم�ه 28130/3 ح�ي امليالد خالل مده خمس�ه 
ع�رش يوم�ا داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تأري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك 

باالعرتاض مستقبال

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2021/442

التاريخ 2021/7/26
1 �الرتبة  ش.م

2 � اس�م امل�دان الرباعي واللقب عامر هاش�م مهدي 
محمد الشبالوي

3 � الوحدة : مديرية رشطة محافظة النجف االرشف 
واملنشات  

4 � رقم القضية : 2021/442
5 � املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

6 � خالصة الحكم 
1 � تعدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة 5 اىل املادة 5/اوال 
من ق ع د رقم14 لس�نة 2008 املعدل بداللة املادة 31 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
2 � الحب�س الش�ديد بح�ق املدان ش.م عامر هاش�م 
مه�دي محم�د الش�بالوي  مل�دة خمس س�نوات وفق 
اح�كام املادة 5/اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل اس�تنادا الحكام امل�واد 61/اوال و 69 /اوال من 

ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
لغيابه للفرتة من 2020/8/10 ولحد االن

3 � ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة 
تبعية اس�تنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 
القطعي�ة بدالل�ة امل�ادة 89/اوال  م�ن ق أ د رقم  17 

لسنة 2008 
4 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه والزام 
املواطنني باالخبار  عن محل اختفائه استنادا الحكام 
املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 

5 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/رابع�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 

 2008
6 �  احتس�اب اتعاب املحامية املنتدبة ش�يماء حمزة 
مجي�د البالغة 25,000 خمس�ة وع�رشون الف دينار 
عراق�ي ت�رصف لها من خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
قرار صدر باالتفاق غيابيا قابال لالعرتاض وافهم علنا 

بتاريخ 2021/7/26
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

���������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية الحر

العدد 1966/ش/2021
التاريخ 2021/11/3

اعالن 
املدعى عليه / صالح حس�ن عبد الحس�ن  / مجهول 

محل االقامة
اقام املدعية ش�يماء قحط�ان عبد الحس�ني الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  1966/ش/2021  املرقم�ة  الرشعي�ة 
املحكم�ة والتي موضوعها تصدي�ق طالق  والرتحالك 
اىل جهة مجهولة حسب اشعار مختار منطقتك تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني 
واس�عتي االنتش�ار للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق 2021/11/15 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

عبد الرحيم عبد الحسن رباط 
���������������������������������������������

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الحيدرية

رقم االضبارة /10/خ/2021
التاريخ/ 2/11/2021  

اعالن 
تسلس�ل  العق�ار  الحيدري�ة  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
)3/4662( م/6 الواق�ع يف )خ�ان الحماد /الحيدرية 
( العائ�د للمدي�ن ) براعم عيل س�طام (املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن )مرصف الرافدين فرع مس�لم بن عقيل 
( البال�غ )1609992900( مليار وس�تمائة وتس�عة  
مليون وتس�عمائة واثنان وتس�عون الف وتس�عمائة 
دين�ار، فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة خمس�ة ع�رش يوماً تب�دأ من الي�وم التايل 
للنرش مس�تصحباً مع�ه التأمين�ات القانونية البالغة 
10 %  عرشة باملئة من القيمة املقدرة بصك مصدق مع 
بطاقة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية وأن رسوم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي . 
املواصفات/

موقع�ه ورقم�ه : 4662/116 م 6 خ�ان الحم�اد /
الحيدرية 1 � 

2 � جنسه ونوعه:عرصة فارغة /ملك رصف
3 � حدوده واوصافه: بلدية الحيدرية

4 � مشتمالته 
5 � مساحته:  250 م2 

6 � درجة العمران
7 � الشاغل :اليوجد 

القيمة املق�درة: 22000000 اثن�ان وعرشون مليون 
دينار 8� 

املنفذ العدل      
عماد بچاي الحمداني

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 6164 / 1
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 21 حيدرية 

الجنس: دار مفرز منه عرصة 
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 292 م2 
املشتمالت : صحيات خارجية واستقبال وصالة وغرفة 
وحم�ام ومراف�ق تحتان�ي وغرفت�ني وحم�ام ومرافق 

وموزع فوقاني
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : املالك
مقدار البيع : تمام العقار

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الح�ر يف املزايدة 
العلني�ة العق�ار املوصوف اعاله العائد للراهن )حس�ن 
فال�ح هج�ام( لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن ) مرصف 
الصناع�ي / كرب�الء( البال�غ )277000000( مائت�ان 
وسبعة وسبعون مليون ديناراً فعىل الراغب يف االشرتاك 
فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من 
الي�وم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 
10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 170000000( 
مائة وس�بعون مليون دين�اراً وان املزايدة س�تجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
عباس عبد املنتظر عيل

مديرية التسجيل العقاري يف الحر
���������������������������������������������

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2021/385

التاريخ 2021/6/27
1 �الرتبة  مفوض

2 � اسم املدان الرباعي واللقب عامر عزيز محمود عبد
3 � الوح�دة : مديرية رشط�ة محافظة النجف االرشف 

واملنشات  
4 � رقم القضية : 2021/385

5 � املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
6 � خالصة الحكم 

1 � تعدي�ل مادة االحالة من املادة 5 اىل املادة 5/اوال من 
ق ع د رقم14 لسنة 2008 املعدل بداللة املادة 31 من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008 
2 � الحب�س الش�ديد بح�ق املدان املف�وض  عامر عزيز 
محمود عبد ملدة خمس س�نوات وفق اح�كام املادة 5/

اوال م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل اس�تنادا 
الح�كام امل�واد 61/اوال و 69 /اوال م�ن ق ا د رق�م 17 

لسنة 2008 
لغيابه للفرتة من 2020/9/14 ولحد االن

3 � طرده م�ن الخدمة يف قوى االم�ن الداخيل كعقوبة 
تبعية استنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم  17 لسنة 2008 
4 � اعطاء املوظف�ني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبار  عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6 �  احتس�اب اتع�اب املحامي�ة املنتدبة ش�يماء حمزة 
مجي�د البالغ�ة 25,000 خمس�ة وعرشون ال�ف دينار 
عراق�ي ت�رصف لها م�ن خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
قرار صدر باالتف�اق غيابيا قابال لالعرتاض وافهم علنا 

بتاريخ 2021/6/27
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف القاسم
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل / جاسم حسني ردام 
نوع التبليغ / اول

التسلسل او رقم القطعة : 1575 / 52 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 30 جوذرية 

الجنس: دار 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مقدار الدين / 8000000 ديناراً  ثمانية ماليني ديناراً 
اسم الدائن املرتهن /مرصف الصناعي
تاريخ االستحقاق /  11 / 3 / 2015 

وصف سجل التأمينات العينية / 
محل االقامة املبني بالعقد / 

بن�اء عىل اس�تحقاق الدين املب�ني اعاله وطل�ب الدائن 
تحصيل�ه وبالنظر لع�دم اقامتك يف املح�ل املبني بالعقد 
وان�ه ليس لك مح�ل اقام�ة معلوم غ�ريه فتعترب بذلك 
مجهول مح�ل االقامة فعليه قررن�ا تبليغك بلزوم دفع 
الدي�ن وتوابعه خالل 15 يوم�اً اعتباراً م�ن اليوم التايل 
لتاريخ نرش االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله 

باملزايدة وفقاً للقانون .

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 14968 / 1
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 21 حيدرية 

الجنس: بناية ذو خمسة طوابق وسبع محالت ومصعد عدد 
2 وفضاء الرصيف 25 , 63 م2  

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 91 , 332 م2 
املش�تمالت : الطابق االريض س�بع محالت وشقه و غرفتني 

وصاله وصحيات 
الثان�ي والثالث والرابع يحت�وي كل طابق 2 فرفه وصحيات 
وصال�ة ومتخل و 4 ش�قق الخامس ش�قة واح�ده تحتوي 

غرفتني وصالة وصحيات وصالة كبرية وسطح
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : املالك
مقدار البيع : تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الح�ر يف املزايدة العلنية 
العق�ار املوص�وف اعاله العائ�د للراهن )خالد عيل حس�ني( 
لق�اء طلب الدائن املرتهن ) مرصف الصناعي / الحر( البالغ 
) 1351000000( مليار وثالثمائة و واحد وخمسون مليون 
دين�اراً فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجع�ة هذه الدائرة 
خ�الل )30( يوم�اً اعتباراً م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحباً مع�ه تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة ال تقل عن 10% من القيم�ة املقدرة للمبيع البالغة 
) 2500000000( ملياري�ن وخمس�مائة ملي�ون ديناراً وان 

املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
عباس عبد املنتظر عيل

مديرية التسجيل العقاري يف الحر

اعالن املناقصة املرقمة )24ـ2021( االعالن االول
جتهيز حافالت سعة )45 راكب(   

طلبية الرشاء املرقمة 2021/820
ضمن ختصيصات املوازنة الرأساملية لسنة / 2021 

تبويب املرشوع ح / 114
تعل�ن رشكة غاز الش�مال )رشكة عامة( ع�ن املناقصة العام�ة والخاصة 

ب�تجهيز ) تجهيز حافالت سعة )45 راكب( / عدد خمسة( 
 وحسب الرشوط واملواصفات املذكورة يف اصل الطلب 

فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املشاركة مراجعة امانة الصندوق يف 
الرشكة الكائن عىل طريق كركوك / بيجي للحصول عىل الرشوط واملواصفات 
مطبوع�ة عىل قرص )CD( لقاء مبلغ قدره ) 300000( فقط ثالثمائة الف 

دينار عراقي غري قابل للرد
وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض يف اليوم التايل لتاريخ الغلق وبحضور 
ممث�يل اصحاب العروض ويس�قط حق املتخلف م�ن الحضور يف االعرتاض 
بقرار اللجنة وتقدم العطاءات يف صندوق العطاءات واملوجود يف استعالمات 
الرشكة علم�ا ان تاريخ غلق املناقصة يوم )االح�د( املوافق 2021/11/14 
واذا ص�ادف عطلة رس�مية فيؤج�ل اىل اليوم الذي يلي�ه ويتحمل من تحال 
علي�ه املناقصة ودف�ع اجور االعالن علما ان الكلف�ة التخمينية تقدر بمبلغ 
)1000000000( مليار دينار  عراقي للحافالت) هيونداي � كوري  سويدي(   
وسيتم عقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات مقدمي العطاءات يف 
الساعة العارشة من يوم )الثالثاء( املوافق 2021/11/9 وبحضور املختصني 

وذلك يف استعالمات رشكتنا .
معاون املدير العام

مالحظة :
1 � يمكنكم االطالع عىل موقع رشكتنا :

WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq
عىل مواقع التواصل االجتماعي

2 � يمكنك�م اثن�اء مراجع�ة رشكتنا االطالع ع�ىل املواصف�ات والتفاصيل 
موقعيا

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

االوىل مالحظي�ة  النج�ف  العق�اري يف  التس�جيل  دائ�رة 
الحيدرية 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   116 / 8308

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 6 خان الحماد 
الجنس:  هيكل وعرصة 

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  250م2
املشتمالت :   

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوية : 

الشاغل :
مقدار البيع : نصف العقار 

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الحيدري�ة  املزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اع�اله العائد للراهن )س�عدية 
س�هيل عبد ( لقاء طلب الدائن املرتهن ) مرصف الرافدين  
/( البالغ ) 22,000,000( ديناراً فعىل الراغب يف االشرتاك 
فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل )30( يوم�اً اعتباراً من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ ن�رش هذا االع�الن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغ�ة ) 5,250,000(  
خمس�ة ماليني ومئتان وخمس�ون الف دينار وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
املدير 

عيل طياح الغزايل
مديرية التسجيل العقاري يف الحيدرية
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أدفوكات يعلن قائمته الرسمية 
للمنتخب الوطني يف مبارايت سوريا

             المستقبل العراقي/ متابعة

وكوريا.أعلَن مدرب املنتخب الوطني لكرة القدم قائمة املنتخب 
النهائي�ة الت�ي س�تخوض مبارات�ي منتخبي س�وريا وكوريا 
الجنوبية ضمن مباريات املجموعة األوىل للتصفيات اآلس�يوية 

املؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.وضمت القائمة 
27 العب�ًا وه�م كٌل من فه�د طالب وأحمد باس�ل وعيل 

ياس�ني لحراسة املرمى، وحسني عمار وضياء فرانس 
بطرس وعيل عدن�ان ومهند جعاز ومصطفى ناظم 

وأحمد إبراهيم وعيل فائز وريبني س�والقا، وأمجد 
عطوان وأمري العماري ومحمد عيل عبود وبشار 

رس�ن ومحمد قاس�م وأحمد فاضل وس�جاد 
جاس�م ومنتظر محمد ج�ر وأحمد فرحان 
وحس�ني جبار وشريكو كريم وجيلوان حمد  
وأبراهي�م بايش وعيل الحم�ادي وعالء عبد 
الزهرة وأيمن حس�ني. وس�يواجُه املنتخب 
الوطن�ي منتخ�ب س�وريا يف الح�ادي عرش 
م�ن الش�هر الح�ايل ع�ى ملع�ب الغرافة يف 

تمام الس�اعة الثامنة مساًء، بينما سيخوُض 
مباراَة كوريا الجنوبية يف الجولة السادسة التي 

ستقام أيضاً يف الدوحة بتمام الساعة السادسة 
مساًء عى امللعب نفسه.

أمانة بغداد: ندفع ثمن اإلصابات املتكررة
             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد املدرب املساعد ألمانة بغداد وسام طالب 
أن فريقه سريفع ش�عار التعويض يف 
مواجه�ة الصناع�ة املق�ررة غدا 
لحساب الجولة السابعة من 

الدوري العراقي املمتاز.
وقال طالب يف ترصيح 
ان  صحف�ي، 
ع�ازم  »الفري�ق 
التعويض  عى 
كان  أن  بعد 
لح�ظ  ا
يف  ضدنا 
املب�اراة 
املاضي�ة 
القوة  أمام 
ي�ة  لجو ا
ش�باكنا  وتلقت 
الدقيق�ة  يف  هدف�ا 
األخرية، وبالتايل الفريق 

مطال�ب بالف�وز يف مواجه�ة الصناعة من 
أجل التقدم يف الئحة الرتتيب«.

وبني: »الفريق دفع ثمن اإلصابات املتكررة، 
فف�ي كل مباراة نفتقد لجهود ثالثة العبني 
أو أكثر وبالتايل الغياب�ات أثرت علينا، لكن 
علين�ا أن نواج�ه واق�ع الح�ال ونركز عى 
املباريات املقبلة وعى نقاطها«.وأش�ار إىل 

أن فري�ق الصناع�ة مبهم لألندي�ة األخرى 
كونه تأهل حديثا لل�دوري املمتاز، الفتا إىل 
أنه�م ش�اهدوا مبارياته وش�خصوا بعض 
النقاط املهم�ة التي يركز عليه�ا املنافس.

يذك�ر أن أمانة بغداد أعلن يوم أمس انتهاء 
موس�م محرتفه النيج�ريي صامويل ايكو 

بسبب إصابته بقطع يف الرباط الصليبي.

السوبر اإليطايل عىل أعتاب 
العودة إىل السعودية

برشلونة يقرر التخلص 
من كوتينيو يف الشتاء

              المستقبل العراقي/ متابعة

أف�اد تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، أن دي س�يفريو، الرئيس 
التنفي�ذي لرابطة الدوري اإليطايل، س�افر إىل الس�عودية، 

لبحث إمكانية إقامة كأس السوبر اإليطايل، يف الرياض.
وس�يجمع لقاء كأس الس�وبر اإليطايل املق�رر له يوم 22 
ديسمر/ كانون األول املقبل، إنرت ميالن بطل االسكوديتو، 

ويوفنتوس بطل كأس إيطاليا.
وكان الس�وبر اإليطايل قد عاد إىل إيطاليا مرة أخرى العام 

املايض، بعد سنتني من إقامته يف السعودية.
وبحس�ب صحيفة »كوري�ري ديللو س�بورت« اإليطالية، 
فف�ي حال�ة عدم التوص�ل التفاق ع�ى إقامة الس�وبر يف 
الري�اض ي�وم 22 من الش�هر املقبل، س�يكون البديل هو 
ملعب س�ان س�ريو، وإقامة املباراة يوم 12 يناير/ كانون 

الثاني.
وأضافت الصحيف�ة، أن األندية تفض�ل اللعب يف الخارج، 
حيث يجني كل ناٍد 3.5 مليون يورو، باإلضافة إىل تكاليف 

السفر.
وأك�دت الصحيفة اإليطالي�ة، أن هناك مقرتح جديد بدفع 
السعودية نحو 180-190 مليون يورو، من أجل استضافة 
6 نس�خ من الس�وبر اإليطايل، ولكن بش�كل جديد يشمل 

مشاركة 4 فرق، كما يحدث يف السوبر اإلسباني.

العراق يف كأس العرب.. عودة طموحة بعد غياب ربع قرن
              المستقبل العراقي/ متابعة

يمث�ل منتخ�ب الع�راق أيقون�ة مميزة يف 
تاريخ بطولة كأس الع�رب، من واقع أنه 
األكثر تتويجا باللقب.ورغم التزام أس�ود 
الرافدين باملش�اركة يف النس�خ األوىل من 
كأس الع�رب، حي�ث ت�وج به�ا 4 م�رات 
متتالية )1964، 1966، 1985، 1988( إال 

أنه انقطع طويال عن املشاركة فيها.
 وذكر تقرير صحفي، أبرز أسباب الغياب 
الطويل للع�راق عن 3 نس�خ متتالية من 

كأس العرب.
 حلب 1992

 وتس�ببت الظ�روف السياس�ية يف صيف 
ع�ام 1990، ث�م ان�دالع ح�رب الخلي�ج 
الثاني�ة يف 1991، يف غي�اب الع�راق ع�ن 
النس�خة السادس�ة من كأس العرب التي 

استضافتها حلب عام 1992.
س�تة   1992 الع�رب  كأس  يف  وش�ارك   
منتخبات، واقتنص املنتخب املرصي لقبه 
الوحيد حينه�ا، بعدما فاز يف النهائي عى 
الس�عودية 3–2، وحصل�ت الكوي�ت عى 

املركز الثالث بعد الفوز عى سوريا 2–1.
 الدوحة 1998

 واس�تمر غياب العراق يف الدورة السابعة 

لكأس العرب التي أقيمت يف الدوحة، وذلك 
يف ظل دخ�ول العراق حينها فرتة الحصار 
االقتص�ادي، التي تلتها قطيعته بمحيطه 

العربي.
 وشهدت هذه النسخة مشاركة أكر عدد 
من املنتخب�ات يف تاريخ البطول�ة، بواقع 

12 منتخبا.
 وتوج بهذه النس�خة املنتخب الس�عودي 
بعد فوزه يف النهائي عى قطر 3-1، بينما 
ن�ال منتخب اإلم�ارات املرك�ز الثالث عى 

حساب الكويت )4–1(.
 الكويت 2002

 وأقيم�ت البطول�ة الثامنة ع�ام 2002 يف 
الكوي�ت، فتواصل غياب العراق عن كأس 
العرب، رغم اختالف األمور بعض اليشء، 
وعودة العالق�ات بني العراق ودول الجوار 

إىل طبيعتها نوعا ما.
 وش�ارك يف هذه النس�خة 10 منتخبات، 
وانته�ت بتتويج الس�عودية عى حس�اب 
البحري�ن باله�دف الذهب�ي الذي س�جله 
النج�م محم�د ن�ور، بع�د نهاي�ة الوقت 

األصيل 0-0.
 عودة البطل 2012

 وبعد الغياب عن 3 نس�خ متتالية نتيجة 

األوضاع السياسة، كان العراق حارضا يف 
النسخة التاسعة، من بطولة كأس العرب 

عام 2012 التي استضافتها السعودية.
 وتجاوز املنتخب العراقي دور املجموعات، 
ويف نص�ف النهائ�ي خ�ر أم�ام نظريه 
املغربي 1-2. وتوج املنتخب املغربي بهذه 
النسخة عى حساب ليبيا بركالت الرتجيح 
3-1، بع�د نهاية الوق�ت األصيل واإلضايف 
0-0. ون�ال املنتخ�ب العراق�ي امليدالي�ة 
الرونزية بعد الفوز عى الس�عودية 1–0، 

يف مباراة تحديد املركز الثالث.
نسخة الفيفا 2021

وتأهل املنتخب العراقي لنهائيات النسخة 
العارشة من كأس العرب التي ستحتضنها 
الدوحة ب�ني 30 نوفمر/ ترشي�ن الثاني 
األول  كان�ون  ديس�مر/  و18  الج�اري، 

املقبل.
وسيلعب أس�ود الرافدين ضمن املجموعة 
األوىل مع قطر )املنظم(، وس�لطنة عمان 
والبحري�ن، يف البطول�ة التي اع�رتف بها 
الفيف�ا ألول مرة وأدرجها رس�ميا ضمن 

أجندته.
وتأت�ي املش�اركة العراقي�ة ه�ذه امل�رة 
بطموح جامح الستعادة الريق مع املدير 

الفني الهولندي ديك أدفوكات.

بيكيه: أحسد مدريد.. لكني أحب برشلونة أكثر
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال جريارد بيكيه، العب برشلونة ورئيس رشكة كوزموس 
املنظم�ة لبطول�ة كأس ديفي�ز للتنس، إنه ليس�ت لديه أي 
مش�كلة يف إقام�ة فعالية م�ا يف ملعب س�انتياجو برنابيو 
إذا كان ذلك منطقيا«، وأش�اد بالعاصمة اإلس�بانية مدريد، 
واصف�ا إياه�ا ب�أنه�ا »نم�وذج ألوروب�ا والعال�م ل�كل ما 

تفعله«.وس�تقام املراح�ل النهائي�ة م�ن كأس ديفيز )25 
نوفمر/ترشي�ن ث�ان - 5 ديس�مر/كانون أول( يف مدريد، 
التي اس�تضافت أيضا نس�خة 2019.وأبرز مدافع البارس�ا 
أن كأس ديفي�ز س�تحظى ه�ذا الع�ام ب�«كاف�ة الالعب�ني 
املتاحني، باستثناء املصابني. وستكون هناك منافسة عالية 
املس�توى وسنس�تمتع بها«.وأعرب بيكيه عن أسفه لغياب 
رافائيل نادال عن الفريق اإلس�باني يف هذه النس�خة، لكنه 

أك�د أن الفريق الذي يديره املدرب س�ريجي بروجريا يحظى 
ب�«العبني رائعني«.ولم يرغب مدافع منتخب إسبانيا سابقا 
يف الكش�ف ع�ن خططه ل�كأس ديفي�ز من حي�ث مقارها 
املستقبلية، لكنه أقر بأن الفكرة هي تغيري املدن باستمرار.

وأوض�ح »كان�ت االتفاقية م�ع مدريد ملدة عام�ني ويف عام 
2020 لم نتمكن من تنظيمها بسبب الجائحة. نود أن نبقى 
س�نوات أخرى هنا لكن هذه بطولة العالم للتنس ويجب أن 

تذهب إىل مدن أخرى ودول أخرى«.وأضاف بيكيه أنه 
»يف الوقت الحايل، يجب أن تس�تمتع بهذه النسخة. 
أحب مدينتي )برش�لونة( أكثر م�ن أي يشء آخر، 
لكنني أشعر بحس�د صحي ملدريد، لكل ما تفعله. 
إنها مث�ال ألوروب�ا والعالم ب�أرسه. أود أن تكون 

برش�لونة عى نفس هذا املس�توى وأعتق�د أن األمر 
بات أكثر صعوبة خالل السنوات األخرية«.

كوفاسيتش: زيدان أصابني بخيبة األمل
              المستقبل العراقي/ متابعة

مفاجأة يف مفاوضات برشلونة والسد بشأن تشايف
كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، ع�ن مفاجأة غري 
متوقعة يف مفاوضات برش�لونة مع السد القطري، 
للتعاق�د م�ع مدرب�ه تش�ايف هريناندي�ز. واس�تقر 
برشلونة عى إسناد مهمة تدريب الفريق لتشايف، بعد 
إقال�ة الهولندي رونالد كومان، عقب الخس�ارة من 
رايو فاليكانو يف الليجا.وسافر وفد برشلونة املكون 
من رافا يوستي نائب الرئيس، وماتيو أليماني املدير 

الريايض، إىل قطر، اليوم األربعاء، من أجل التفاوض 
مع السد.وبحسب صحيفة »س�بورت« الكتالونية، 
فإن وفد برش�لونة س�وف يجتمع مع تشايف وإدارة 
الس�د بعد مباراة الفريق مس�اء اليوم أمام الدحيل.
وأضاف�ت الصحيفة، أن برش�لونة س�وف يحس�م 
تعاقده بش�كل رسمي مع تش�ايف اليوم أو غًدا عى 
أقىص تقدير، بعقد مدته موس�مني ونصف املوسم، 
وبرات�ب أقل مما يتقاضاه يف الس�د. لك�ن املفاجأة 
التي كش�فت عنه�ا الصحيفة هي أن برش�لونة لن 
يدف�ع أي تعويض�ات لنادي الس�د مقاب�ل املوافقة 

عى رحيل تش�ايف، حيث س�تتم األمور بشكل 
ودي، رغ�م وجود رشط جزائي يف عقد املدرب 
اإلسباني بقيمة مليون يورو. وكانت تقارير 
قد أشارت إىل أن تشايف الذي يرتبط بعقد مدته 
عامني مع السد، قد حصل عى موافقة النادي 
القطري، بالرحيل إىل برشلونة، ولكن بأكثر من 
رشط، أبرزها حضور إدارة البارس�ا للتفاوض 
يف قطر، وإمكانية عودة النجم اإلس�باني يف يوم 
من األي�ام للفري�ق، باإلضافة إىل إقام�ة مباراة 

ودية بني الفريقني.

كونتي يربر رفضه عرض 
توتنهام السابق

              المستقبل العراقي/ متابعة

وع�د أنطوني�و كونت�ي م�درب توتنه�ام 
الجدي�د، الجماه�ري، ببن�اء فري�ق لدي�ه 
»الرغبة يف القتال« إذ يستعد لتغيري مسار 

النادي اللندني.
وإيطالي�ا  يوفنت�وس  م�درب  وارتب�ط 
وتش�يليس الس�ابق بقي�ادة توتنه�ام يف 
الصي�ف خلفا لجوزي�ه مورينيو، لكن لم 
يتم االتفاق وتوىل نونو إس�ريتو س�انتو 
املنصب.وانته�ت فرتة نونو ي�وم اإلثنني، 
بإقال�ة املدرب الرتغايل عقب 10 مباريات 
فقط يف ال�دوري اإلنجليزي، آخرها خالل 
الهزيم�ة بملعبه 3-صفر من مانشس�رت 
يونايت�د يوم الس�بت.وقال كونت�ي، الذي 
ترك إنرت ميالن يف نهاية املوسم املايض بعد 
التتوي�ج بلقب الدوري اإليط�ايل، إنه يريد 
جلب االستقرار للنادي، الذي انهار بشكل 
غريب بع�د وصوله لنهائ�ي دوري أبطال 

أوروبا يف 2019.وأضاف املدرب اإليطايل يف 
أول مقابلة له بحساب توتنهام عى تويرت 
»من ال�رشف والرور أن أعمل هنا وأريد 
رد هذه الثقة«.وتابع »فلس�فتي بسيطة 
ج�دا، لع�ب ك�رة ق�دم جذاب�ة وممتع�ة 
للجماهري واالحتفاظ بفريق مستقر غري 
مهتز، وأعتقد أن الجماهري تستحق فريقا 
تنافس�يا لديه الرغبة يف القتال، س�نفعل 
كل يشء لنستحق دعم الجماهري«.ويمثل 
توتنه�ام تحديا جديدا أم�ام كونتي الذي 
توج بلقب الدوري اإلنجليزي مع تشيليس 
يف 2017 وبثالث�ة ألقاب لل�دوري اإليطايل 
األوىل  مهمت�ه  يوفنتوس.وس�تكون  م�ع 
غدا الخمي�س يف دوري املؤتم�ر األوروبي 
ع�ى أرضه ضد فيتيس أرنهيم، قبل زيارة 
ال�دوري. يف  األس�بوع  مطل�ع  إيفرت�ون 
وواص�ل كونتي »أري�د تحدي�ا جديدا مع 
توتنهام ليصبح جزءا مهما من مس�ريتي 

التدريبية«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن برشلونة قرر وضع العبه 
الرازييل فيليبي كوتينيو، يف سوق االنتقاالت الشتوية.

وحاول برش�لونة بي�ع كوتينيو يف الصيف امل�ايض، إال أن 
راتبه الضخ�م باإلضافة إىل تراجع مس�تواه، منع األندية 

من التقدم لضمه.
وبحس�ب صحيفة »س�بورت« الكتالونية، فإن برش�لونة 
س�يبذل كل ما يف وس�عه للتخلص من كوتينيو، يف يناير/ 
كان�ون الثان�ي املقبل، م�ن أجل التخلص من ع�بء راتبه 

املرتفع.
وال يعول برشلونة كثريًا عى كوتينيو يف التشكيل األسايس 
للفريق، سواء مع املدرب الس�ابق رونالد كومان، أو حتى 

مع املدرب املؤقت سريجي براخوان.
وانضم كوتينيو إىل برش�لونة، يف ش�تاء 2018، قادًما من 
ليفرب�ول، يف صفقة وصلت قيمته�ا املالية إىل 160 مليون 

يورو.
ولكن منذ ذلك الحني، لم يقدم كوتينيو مس�تواه يف آنفيلد 
مع برش�لونة، لدرجة أنه خرج مع�اًرا إىل بايرن ميونخ يف 
املوسم قبل املايض، لكنه فشل أيًضا يف استعادة مستواه.

وارتبط اس�م كوتينيو بالع�ودة إىل الريمريليج من جديد، 
وتحديًدا إىل آرسنال وتوتنهام ونيوكاسل.

ريال مدريد يقرتب من صفقة إنجليزية
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تهدف ريال مدريد، عقد صفق�ة مجانية 
من دوري الدرجة األوىل اإلنجليزية، يف املريكاتو 

الصيفي املقبل.
وبحس�ب صحيفة »ص�ن« الريطاني�ة، فإن 

ري�ال مدريد يرغ�ب يف التعاقد م�ع اإلنجليزي 
الش�اب ذو األصول الرتغالية، فابيو كارفالو، 
الع�ب فوله�ام، والذي ينتهي تعاق�ده بنهاية 
أن  الصحيف�ة،  الجاري.وأضاف�ت  املوس�م 
فلورنتين�و برييز، رئيس ريال مدريد، يرغب يف 
مواصلة سياس�ة التعاقد مع الالعبني الشباب 

أصح�اب املوهبة، وتكرار ما حدث مع الثنائي 
وردريج�و  جوني�ور  فينيس�يوس  الرازي�يل 
جويس، م�ن أجل بناء جيل ق�وي للمرينجي.
وأك�دت الصحيف�ة، أن كارفال�و )19 عاًم�ا( 
رف�ض عرًضا كبريًا من فولهام لتمديد عقده، 

ما يسهل فرص ريال مدريد يف ضمه.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ليفاندوفسكي عن هاالند: أنا يف مستوى آخر
            المستقبل العراقي/ متابعة

رفض روبرت ليفاندوفس�كي، نجم باي�رن ميونخ، الحديث 
ع�ن النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروس�يا دورتموند، 
وذل�ك عقب مش�اركته يف مبارات�ه رقم 100 ب�دوري أبطال 

أوروبا، التي خاضها الثالثاء، ضد بنفيكا الرتغايل.
ودّون صاح�ب ال�33 عام�ا »هاتريك« قاد ب�ه فريقه للفوز 
عى بنفي�كا )5-2(، ليضمن البافاري�ون التأهل مبكرا لدور 

ال�16.
وخ�الل مقابل�ة م�ع ش�بكة أم�ازون عق�ب املب�اراة، ُس�ئل 

ليفاندوفس�كي ع�ن رأي�ه يف هاالن�د، فأج�اب مبتس�ما »أن�ا 
ليفاندوفس�كي وأفكر يف نفيس، وهو العب ش�اب وأنا أكر منه 

ب�10 سنوات«.
وأضاف »أنا يف مستوى آخر وأعرف بالضبط ما كنت عليه حينما 
كنت بعمره وم�ا حققته وما لم أحققه، ومن الطبيعي أن تهتم 
بك األندية عندما تسجل أهدافا غزيرة، وهو أهم يشء أفعله عى 
أرض امللعب«.ويتفوق الدويل البولندي عى هاالند يف سباق هداف 
البوندس�ليجا، إذ يملك يف جعبته 12 هدف�ا، بفارق 3 أهداف عن 
صاحب ال�21 عاما، الذي ابتعد عن املالعب يف األس�ابيع األخرية 

بسبب اإلصابة.
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كان�ت زيارة رئي�س ال�وزراء اللبناني نجي�ب ميقاتي اىل الع�راق، مفاجئة 
ورسيعة وخاطفة، اذ انه لم يتم االعالن عنها مسبقا، ولم تتعد مدتها بضع 
س�اعات، تخللتها اجتماع�ات مكثفة وغ�داء عمل، واقت�ر الوفد املرافق 

مليقاتي عىل شخصيات قليلة.
جاءت زيارة ميقاتي لبغداد، بعد اقل من ش�هرين عىل حصول حكومته عىل 
ثقة الربملان، ومثلت املحطة الخارجية الثالثة له بعد كل من باريس وعّمان، 
والش�ك ان ه�ذه الزيارة املفاجئ�ة والخاطفة والرسيع�ة، ارتبطت بظروف 
واوضاع حساس�ة وحرجة للغاية يعيشها لبنان منذ اكثر من عامني، يف ظل 
احتقان س�يايس كبري، وضغط اقتصادي هائل، وتحد امني خطري، وبما ان 
االقتصاد يع�د املفتاح لحل وحلحلة مختلف املش�اكل واالزمات السياس�ية 
واالمنية واملجتمعية، واملش�هد اللبناني العام بشتى تفاعالته وتداعيه يؤرش 
اىل ذل�ك بكل وضوح، فأنه من الطبيعي ج�دا ان يكون امللف االقتصادي، قد 
تص�در مباحثات ميقات�ي مع الكاظمي يف بغداد، انطالق�ا من االتفاق الذي 
ابرم بني بغداد وبريوت يف مطلع ش�هر نيسان املايض، من قبل وزير الصحة 
والبيئ�ة العراق�ي الس�ابق حس�ن التميمي ونظ�ريه اللبناني حمد حس�ن، 
وبمقتض�اه، يزود الع�راق لبنان بمليون طن من زي�ت الوقود الثقيل خالل 

عام، مقابل خدمات طبية وعالجية، تتمثل، بحسب بنود االتفاق عىل:
-التعاون يف مجال السياحة العالجية، واالخالء واالستقدام الطبيني.

-التعاون يف مجال ادارة املستش�فيات الحديثة يف جمهورية العراق، من قبل 
خرباء لبنانيني وأطقم طبية متخصصة، وس�يكون للكوادر اللبنانية، رشف 

املساعدة يف ادارة هذه املؤسسات.
-التع�اون يف مجال التدريب الطبي والصحي، عرب برامج تدريبية تحدد وفق 
الحاجة، وكذلك السماح لألساتذة اللبنانيني بالتعليم والتدريب يف املؤسسات 

الصحية واالستشفائية العراقية.
-التع�اون يف ضب�ط معاي�ري األداء والج�ودة واالعتمادية، الت�ي يمتاز فيها 
لبنان، والتي تجريها وزارة الصحة بمواكبة من رؤساء املديريات، واملصالح 

يف الوزارة”.
ويب�دو ان بعض االش�كاليات الفني�ة واالدارية حالت دون ال�روع بتنفيذ 
االتفاق عمليا لعدة اش�هر، حتى وصلت الش�حنة االوىل م�ن الوقود العراقي 
اىل لبنان منتصف ش�هر ايل�ول املايض، والبالغة واح�د وثالثني الف طن من 
الكازوي�ل، دون ان يتم التغلب عىل كل املعوق�ات والعراقيل، ولعل هذا االمر 
كان م�ن ب�ني ابرز املوضوعات الت�ي طرحت عىل طاول�ة مباحثات ميقاتي 
والكاظم�ي، اذ ان الظ�روف االقتصادي�ة والحياتية الحرج�ة التي يواجهها 
معظ�م املواطنني اللبنانيني، واالس�تحقاقات املطلوبة م�ن حكومة ميقاتي 
ذات الوالدة العسرية والشاقة، تحتم ايالء االقتصاد االهمية االكرب، وجعله يف 

مقدمة االولويات، السيما وان فصل الشتاء عىل االبواب.
والش�ك انه وعىل ضوء حقيقة، ان االقتصاد هو املفتاح نحو افاق السياسة 
واالم�ن، من املهم الن������ظ�ر اىل التعاون االقتصادي ب�ني العراق ولبنان 
يف مثل ه�ذه الظروف واالوض�اع بصورة مع������مق�ة، النه ينطوي عىل 
رس�ائل عدي�دة، وان اختلفت عناوينها العامة، اال انه�ا حم���لت او تحمل 

ذات املحتوى واملضمون.

إّن املتاب�ع للضجة الخليجي�ة املفتعلة مع لبنان حول تريح�ات وزير اإلعالم 
اللبنان�ي بما يخص العدوان والح�رب عىل اليمن، وحال�ة التصعيد املفتعلة مع 
حزب الله من بعض قوى الداخل اللبناني، ال يمكن أن ينكر حقيقة أّن حزب الله 
س�اهم وبدور هاّم، بإسقاط معظم أهداف مروع كبري كان يستهدف سورية 
واملنطقة بمجموعها، وبذلك وجد الحزب نفس�ه من جديد ضمن معادلة مركبة 

األهداف والعناوين، فهو اليوم مستهدف داخلياً وخارجياً.
الي�وم م�ن الواض�ح أّن هن�اك بع�ض الق�وى اللبناني�ة تتماه�ى مواقفها مع 
مواقف الس�عودية و«إرسائيل« سعياً لوضع حزب الله بني فكي كماشة داخلياً 
وخارجي�اً، وبدعم من بعض القوى الدولي�ة، كأداة ضغط عىل حزب الله وقوى 
املقاومة لجلبها إىل ميزان التسويات يف املنطقة، فمن الطبيعي اآلن أن نجد حزب 
الله يتعرّض إىل هجمة سياس�ية وإعالمية رشس�ة، وم�ا يتبعها من التحريض 
عليه شعبياً يف شكل غري مسبوق، من قوى 14 آذار، واتهامه بأّنه يريد جّر لبنان 
إىل دائ�رة الن�ار اإلقليمية، محّملني إياه مس�ؤولية ما يجري وس�يجري نتيجة 
وتأث�ريات وقف الدعم وقطع العالقات بعض الخليجي�ة مع لبنان. يعرف حزب 
الله، بدوره، مسار هذه املؤامرة الكربى التي تستهدفه داخلياً وإقليمياً ودولياً، 
فالحزب يعي اليوم وأكثر من أّي وقت مىض أّن لبنان أصبح ساحة مفتوحة لكّل 
االحتماالت من اغتياالت وتفجريات وانتشار للجماعات اإلرهابية، فاملناخ العام 
للق�وى املعادية له بدأ يش�ري بوضوح إىل أّن حزب الله ب�ات هدفاً لهذه القوى، 
ولكن كّل هذا وذاك ال يعني باملطلق أّن حزب الله س�يتأثر بحالة التصعيد هذه، 
فالحزب له تجارب عديدة للتعامل مع مثل هكذا تصعيد مفتعل، فالحزب تجاوز 
يف حاالت س�ابقة ملفات أكثر صعوبة واستطاع بحكمته وصربه االسرتاتيجي 
تجي�ري ه�ذه امللفات لصالحه. مما ال ش�ّك في�ه أّن حزب الل�ه كان يدرك حجم 
الحرب التي سوف تنهال عليه من كّل حدب وصوب عندما اتخذ قراره بالتصدّي 
ألجن�دة املروع الصهي�و أمريكي وأدواته يف املنطقة، فالق�رار بعض الخليجي 
األخ�ري بقط�ع العالقات مع لبنان واله�دف هو رأس حزب الل�ه ، هو لن يكون 
الق�رار األول وال األخ�ري الذي يس�تهدف الحزب ال داخلي�ًا وال خارجياً، فللحزب 
حس�اباته السياس�ية والجغرافية واألمني�ة واألخالقية التي يؤم�ن بها ويراها 
أك�رب من كّل االنتق�ادات التي وجهت إلي�ه أو الحروب عىل تعّدد أش�كالها التي 
تس�تهدفه، ألّن الحزب استش�عر، كغريه، حجم الخطورة التي ستفرزها األيام 
املقبل�ة عىل كّل املنطقة، يف حال نجح املروع الصهي�و أمريكي بتنفيذ أجندته 
يف املنطق�ة. الي�وم وتزامناً مع الق�رار بعض الخليجي، ب�ات واضحاً ومن دون 
أدنى ش�ك أّن هناك قوى داخلية يف لبنان وخارجه تس�عى إىل رضب حزب الله، 
بمساعدة إقليمية � دولية، يف محاولة للوصول إىل قرار إقليمي � دويل يسعى إىل 
رضب منظومة الحزب واستغالل الوضع اللبناني الداخيل وما يحمله من أزمات 
مرتاكمة وملفات معقدة، ويف الوقت نفس�ه س�هلة الح�ّل، إْن وجد قرار وطني 
لبنان�ي حّر، ولكن لكث�رة وتعّدد املرجعيات اإلقليمي�ة والدولية نرى اليوم هذه 
امللف�ات تتح�ّول تدريجياً إىل أزمات قد تعصف بالدول�ة اللبنانية يف أّي وقت، ويف 
االتجاه نفس�ه تّدعي هذه القوى الداخلية اللبناني�ة والخارجية إقليمياً ودولياً 
أّن مش�اركة الحزب ومواقفه السياسية بمجمل قضايا املنطقة هي سبب عدم 
اس�تقرار الوضع الداخيل اللبناني، ولهذا يس�عى البعض الي�وم إللصاق قضية 

قطع العالقات بعض الخليجية مع لبنان بحزب الله.

فيتامني قادر عىل درء أعراض عدوى اجلهاز التنفيس
توصل�ت دراس�ة إىل أن�ه يمكن 
درء أع�راض التهاب�ات الجه�از 
التنفيس، مثل السعال واالحتقان 
الحل�ق وتقليص مدة  والته�اب 

املرض بتناول مكمالت الزنك.
لك�ن ج�ودة األدلة التي تس�تند 
الدراس�ة  ه�ذه  نتائ�ج  إليه�ا 
متغ�رية، وليس م�ن الواضح ما 
هي الصيغة أو الجرعة املثىل من 
هذه املغذي�ات. وراجع باحثون 
الدراس�ات  عرات  أس�رتاليون 
الت�ي تبح�ث يف تأث�ري املغذيات 
عىل التهاب�ات الجهاز التنفيس. 
وخلص�وا إىل أن هن�اك »بع�ض 
األدلة<< ع�ىل أن الزنك قد يمنع 
األعراض، والتي يمكن أن تشمل 
أيض�ا س�يالن األن�ف وارتف�اع 

درجة الحرارة والصداع.
ويختفي املرض بني أولئك الذين 
يتناول�ون مكم�الت الزن�ك قبل 
يوم�ني، يف املتوس�ط، من الوقت 

املستغرق للشفاء عادة.
الجه�از  التهاب�ات  وتش�مل 

التنفيس ن�زالت الربد واإلنفلونزا 
األنفي�ة  الجي�وب  والته�اب 
و«كورونا.  الرئ�وي  وااللته�اب 
وت�زول معظ�م ح�االت العدوى 
من تلق�اء نفس�ها، ولكن ليس 
كله�ا. وغالبا ما تك�ون مكلفة 
من حي�ث تأثريها عىل الخدمات 
الصحي�ة والوقت املس�تغرق يف 

اإلجازة املرضية.
ويلع�ب الزن�ك دورا رئيس�يا يف 
وإصاب�ة  وااللتهاب�ات  املناع�ة 
ال�دم  وضغ���ط  األنس�ج���ة 
واس�تجابات األنس�جة لنق�ص 
األكس�جني، ويوج�د يف اللح�وم 

واملحار والجبن والخبز.
الزن�ك  أث�ار  لذل�ك،  ونتيج�ة 
الجائحة  اهتمام�ا كبريا خ�الل 
الحالي�ة للوقاي�ة والع�الج م�ن 
الباحثني  عدوى »كورونا«. لكن 
اعرتف�وا بالحاج�ة إىل مزيد من 
إن�ه  يق�ول  أن  قب�ل  التج�ارب 
يمكن أن ينج�ح ضد »كورونا«. 
وتقول هيئ�ة الخدمات الصحية 

يمك�ن  إن�ه   )NHS( الوطني�ة 
للن�اس الحصول عىل كل الكمية 
املوىص بها، والت�ي تقدر ب�9.5 
م�غ للرج�ال و7 م�غ للنس�اء، 
من خ�الل نظام غذائ�ي متنوع 
رؤس�اء  ويح�ذر  ومت�وازن. 
الصح�ة أيضا من تن�اول الكثري 
من العن�ارص الغذائية من خالل 
املكم�الت الغذائي�ة ألنه�ا تقلل 
كمي�ة النح�اس الت�ي يمكن أن 
يمتصها الجسم، ما قد يؤدي إىل 

نقص الحديد وضعف العظام.
وحل�ل األكاديمي�ون يف جامع�ة 
تجرب�ة   28 س�يدني  ويس�رتن 
التهاب�ات  ع�ىل  للزن�ك  حالي�ة 
الجهاز الهضمي التي شملت ما 

يقارب 5500 شخص.
ووج�دت املراجع�ة، التي ُنرت 
يف BMJ Open، أن تن�اول الزنك 
عن طريق الفم أو من خالل رذاذ 
األن�ف يمنع خمس ح�االت من 
التهاب�ات الجه�از التنفيس لدى 

100 ش�خص ش�هريا. وتحسن 
تناول�وا  الذي�ن  األش�خاص 
الزن�ك قب�ل يومني يف املتوس�ط، 
مقارن�ة بم�ن تناول�وا مكم�ال 
غذائي�ا وهميا. ووفق�ا لبيانات 
التجرب�ة، ظ�ل نح�و 19 بالغ�ا 
إضافي�ا م�ن كل 100 يعان�ون 
م�ن األع�راض يف اليوم الس�ابع 
م�ن املرض إذا لم يتناولوا الزنك. 
ولم يحس�ن الفيتامني متوسط   

شدة األعراض اليومية للمرىض، 
ولكن كان هناك تحسن يف اليوم 
الثالث بني أولئك الذين تناولوه، 

مقارنة بمن لم يتناولوه.
وم�ع ذل�ك، ل�م تقل�ل املكمالت 
م�ن خطر ظهور األع�راض بعد 
اإلصاب�ة بالفريوس األنفي، أحد 

األسباب الرئيسية لنزالت الربد.
وفيم�ا يتعلق باآلث�ار الجانبية، 
فإن أولئ�ك الذين تناول�وا الزنك 
كان�وا أكثر عرضة بنس�بة %40 
ألع�راض جانبية خفيف�ة، مثل 

الغثيان أو تهيج األنف. 

انطالق الدورة الثانية ملهرجان بغداد بمشاركة دولية

انطلق�ت فعاليات مهرجان بغداد ال�دويل بدورته الثانية، 
اليوم األربعاء، عىل خش�بة مرسح الرشيد بمشاركة دول 

عربية وأجنبية. 
وقال�ت مدي�رة عالق�ات وإعالم مهرج�ان بغ�داد الدويل 
الثان�ي زه�رة الجب�وري، : إن »فعليات مهرج�ان بغداد 
الدويل بدورته الثانية انطلقت عىل خش�بة مرسح الرشيد 
تحت ش�عار )اآلن املرسح ييضء الحياة(«، مشرية إىل أن 
»مرسح الرشيد رصٌح ثقايٌف، له يف ذاكرة العراقيني السيما 
جمهور بغ�����داد والف����نانني الك����بار الكثري من 

الص����ور واألع���مال التي اقي���مت علي���ه«.

واوضح�ت، ان »املهرج�ان انطلق بمش�اركة دول عربية 
واجنبية، ويتضمن مش�اركة 15 عرضاً مرسحياً عراقياً 
وس�تتخلله عروض عدد من الن�دوات الحوارية والورش، 
ومش�اركات فعلي�ة لفنانني كب�ار، باالضاف�ة اىل تكريم 
للمتميزي�ن يف الع�روض ع�ىل املس�ارح الثالثة: الرش�يد 

واملرسح الوطني ومرسح الرافدين«.
واك�دت الجبوري، ع�ىل »مس�اعي وزارة الثقافة الدخال 
مرسح املنصور وارجاعه اىل الثقافة، من اجل استقطاب 
العوائ�ل العراقية واعادة الحياة ولي�ايل بغداد الجميلة اىل 

املرسح العراقي الجاد«.

كش�فت اختصاصي�ة التغذية، ألين�ا س�تيبانوفا، اليوم األحد، ع�ن الفئات 
املحرومة من تناول التمور نهائيا.

وأكدت ستيبانوفا، يف تريحات صحفية، أن »األشخاص، الذين يعانون من 
مقاومة األنس�ولني، ومرض الس�كري عليهم التقلي�ل أو االمتناع عن تناول 

التمر«، مشرية إىل أن »التمر يحتوي عىل نسبة مرتفعة من السكر«.
ودع�ت األش�خاص الذي�ن يعانون من االنتف�اخ يف البط�ن، إىل أن يقللوا من 
تناول التمر، موجهة نصيحة بتجنب رشاء التمر الذي يلمع ألنه يحتوي عىل 

»جلوكوز إضايف وثاني أكسيد الكربيت«.
وكانت ش�ائعات قد انترت عىل مواقع التواصل تفي�د بوجود أنواع معينة 
من التمور ال تحتوي عىل كميات كبرية من السكريات ومن ثم فهي مناسبة 

ملرىض السكري.
إال أن الهيئ�ة العامة للغذاء والدواء الس�عودية، قال�ت إن »الحديث يدور عن 

شائعة جرى تداولها عىل نطاق واسع مؤخرا«. 
وأضاف�ت يف مقطع توع�وي أنه »ال صحة لوج�ود أنواع معين�ة من التمور 

تناسب مرىض السكري، وال يوجد دليل يثبت ذلك«.

هذه الفئات حمرومة من التمر
عزة حسنى 

جمهورية مصر العربية 

الس�ماء  ه�ذه  تح�ت 
الواسعة 

العي�ون  تل�ك  وب�ني كل 
الجاحدة.

 وق�د نظ�رت إىل محياك 
البدر.

 يف ليلة باردة .
 بينما الخالئق باالذهان 

شاردة .
 تهده�د ب�ني يديك قلبي 

كطفل بكى فاقده
املل�م يف ذاكرت�ي طفولة 

وشباب
وأمومة وقيود ماردة.

 عن طفولتي .. ُيتٌم وجفاء وقلوب 
باردة 

ألمج�اد  تش�ويش   .. صباي�ا  ويف 
مجهضة.

 وهبات لم ت�رى النور . قد تغطت 
باألتربة 

لم اكن كباقي الصبايا . املتوردة.
ال�ربيء . صاح�ب  الوج�ه   ذل�ك 

العيون الجامدة. 
 . كتبته�ا  الت�ي  كتابات�ي  حت�ى 

كففتها ويف قطار املايض .
 ألقيتها ويف العربات الخلفية . من 

نفس القاطرة
 . واقالم�ي   اف�كاري  وج�دت   .  

وأوراقىي املسطرة. 
فتحول�ت ذكريات�ي وإهاتي  .. إىل 

ينابيع مزهرة . 
وأصبحت س�اعات يوم�ي احداث 

مدونة
. فهل سيأتى اليوم تقرا دواويني.  

ىف كل األمكنة
 أم أنها ستزول هباء

 . ألن ميالدها لم يكن تلك اآلونة 

اتصاالت الرصافة تزيل التجاوزات يف منطقة مجيلة ومدينة الصدر ببغدادسطور من املايض واحلارض 
الرك�ة  يف  العلي�ا  االدارة  لتوجيه�ات  تنفي�ذا 
العامة لالتص�االت واملعلوماتي�ة املتضمنة ازالة 
جمي�ع التجاوزات الحاصلة يف الكابالت الضوئية 
واالرتقاء بالخدمات املقدم�ة للمواطنني ، قامت 
مديري�ة اتص�االت الرصافة ومن خ�الل لجنتها 
الفرعية بإزالة عدد كبري من الكابالت والكابينات 
الضوئية املخالفة يف منطقة جميلة ضمن محلة 
518 ومنطق�ة مدين�ة الصدر ضم�ن قطاع ٦٦، 
حيث تم وبالتعاون مع كوادر جهاز االمن الوطني 
ازالة عدد من الكابين�ات الضوئية املنصوبة عىل 
اعمدة الكهرباء والتقاسيم النحاسية والضوئية 
بشكل مخالف للضوابط والتعليمات التي سنتها 
وزارة االتص�االت والرك�ة العام�ة لالتص�االت 
املهن�دس  املديري�ة  واملعلوماتي�ة. وب�نّي مدي�ر 
جاس�م رحي�م عب�د الرض�ا ان ك�وادر اللجن�ة 

الفرعي�ة يف املديرية قامت يف وقت س�ابق بانذار 
اصح�اب االب�راج املخالف�ة وابالغه�م برضورة 
ازالة تجاوزاتهم كونها تؤثر س�لباً عىل املشاريع 
الضوئية املقدمة للمواطنني ، وان يلتزم اصحاب 
االب�راج بتزوي�د الخدم�ة للمواطن�ني يف املناطق 
املش�مولة باملش�اريع الوطني�ة ع�ن طري�ق ال� 
Wi-Fi وحس�ب العقود والتعهدات التي ابرموها 
مع املديرية عند تس�جيل ابراجهم .ومن الجدير 
بالذكر ان ك�وادر املديرية وبالتع�اون مع جهاز 
االم�ن الوطني ماضية بازال�ة جميع التجاوزات 
ويف جمي�ع املناط�ق ضم�ن الرقع�ة الجغرافية 
تباعاً ، وان املديرية تدعو جميع اصحاب االبراج 
املخالفني برضورة رفع تجاوزاتهم بارسع وقت 
م�ن اجل تجنب التبع�ات القانوني�ة التي تصدر 

بحق املخالفني .

سلط املعهد الوطني للرسطان )NCI( الضوء 
ع�ىل أن معدل اإلصاب�ة بالرسطان ينمو من 
350 حالة لكل 100 أل�ف بني الفئة العمرية 
45 إىل 49 ألكث�ر م�ن أل�ف ل�كل 100 ألف يف 

الفئات العمرية ٦0 وما فوق.
وكش�ف الدكتور ويلي�ام يل، الطبيب والعالم 
يف مؤسس�ة تكوين األوعية أن نوعا لذيذا من 

الوجب�ات الخفيفة له خصائ�ص »مقاومة 
للرسط�ان«. وق�ال يل: »إن تن�اول املكرسات 
مثل الجوز واللوز والبندق والكاجو والفستق 
والج�وز الربازي�يل قد يس�اعد يف الوقاية من 

الرسطان«.
وأوض�ح: »تحت�وي املك�رسات ع�ىل م�ادة 
البوليفين�ول املقاومة للرسط�ان، التي تعزز 

جهاز املناعة لدينا ملحاربة الرسطان. ولديها 
أيضا أحم�اض أوميغا 3 الدهني�ة الصحية، 
الت�ي يمكنه�ا تجويع الرسط�ان عن طريق 

قطع إمدادات الدم«.
وأشار يل إىل أن األبحاث أظهرت أن األشخاص 
الذين يتناولون املزيد م�ن املكرسات »لديهم 

تيلومريات أطول«.

وجبة خفيفة يمكنها »جتويع الرسطان« وتقليل املخاطر

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


